
Noen av Forskningsrådets virkemidler – 
Nærings-ph.d og Offentlig sektor ph.d  

Utdanningsseminar i Kirkenes 20 nov 17 
Jan S. Dølør, regionansvarlig Finnmark 



Agenda 

 Helt kort om Forskningsrådet 

 Nærings-ph.d 

 Offentlig sektor ph.d 

 Hvorfor det? 

 Andre muligheter  

 Avslutning  



Forskningsrådet – forskning og innovasjon   

15 departementer 

Næringsliv Institutter 
Univer- 

siteter  

 
                

Forskningsrådet 

9,5 mrd kr, 470 ansatte 
  

Helseforetak 



Til stede over hele landet - 
13 regionansvarlige 
 

Regionale programmer 
Regionale forskningsfond 
Mobiliseringsteam 
 

Avdeling for næringslivsmobilisering 



Nærings-ph.d. 

Doktorgradsprosjekt i bedrift 



Hva er et Nærings-ph.d. prosjekt? 

• FoU-prosjekt i form av ph.d. stilling 

 

• prosjektet er relevant og skreddersydd for bedriften  

 

utvikling av 
virksomheten  

utvikling av 
produkter/tjenester 

verktøy i en 
omstillingsfase 



Nærings-ph.d. er et samarbeidsprosjekt 

Bedrift/ 
institutt 

Universitet 
/Høyskole 

Bedriften 



# 344 Nærings-ph.d.-prosjekter fordelt på næringsområde 
 

Prosjektet kan være innen alle næringer 

20 % 

15 % 

11 % 

11 % 

9 % 

9 % 

5 % 

5 % 

5 % 

4 % 
3 % 

Kunnskaps-, teknologi og IKT-næringen

Farmasi, medisin, bioteknologi

Olje, gass

Energi - Næringsområde

Bygg, anlegg og bergverk

Fiskeri og havbruk

Annen tjenesteyting

Prosess- og foredlingsindustri

Landbruk

Transport og samferdsel

Næringsmiddelindustri

Finans, bank og eiendom

Vareproduserende industri

Skog og trebruk

Reiseliv og varehandel

Media og kultur



• store og små bedrifter, med mer enn én ansatt 

 

 

≤10  

11-50

51-250

≥251 

Hva er en Nærings-ph.d. bedrift? 

# 155 Nærings-ph.d.-bedrifter fordelt på antall ansatte 



• driver markedsrettet virksomhet  

 

• er registrert i Brønnøysund  

 

• har virksomhet i Norge 

 

Hva er en Nærings-ph.d. bedrift? 



• Resultatet av FoU-prosjektet 

• Økt forskningskompetanse i bedriften 

• Økt konkurranse- og innovasjonsevne 

• Økt nettverk innen akademia 

• Prosjektene rapporterer om gode innovasjonsresultater 

 

Hva er verdien av et Nærings-ph.d.-prosjekt? 



Hvor mye støtte kan bedriften få? 

• vi støtter bedriften med ca. 1,6 mill. kr. totalt for 
hele prosjektperioden 

 

• SMBer kan søke om ekstra labstøtte 
(opp til 600 000kr.)  

 

• utenlandsstipend for kandidater til reiser på 3-12 mnd 

 

• løpende søknadsfrist 



«Nærings-ph.d. er en  
veldig god kombinasjon.  

Jeg kan være en  
ressurs for arbeidsgiver selv 

om jeg studerer,  
og jeg tror det åpner for en 
mer direkte overføring fra 

kunnskap til praksis.  
Man blir mer bevisst på 

hvordan kunnskapen kan 
brukes på arbeidsplassen.»  



«En svært god ordning.  
Jeg får spisskompetanse 
innenfor innovasjon og 

komplekse samhandlinger 
mellom kunde og rådgiver.  

Det bidrar til konkurransefortrinn 
for en bedrift som min, som 

lever av å prosjektere 
infrastruktur i samfunnet» 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivrP3M3sTTAhVEFiwKHWGWCicQjRwIBw&url=http://hovedprosjektblog.hig.no/v2015ledbelysning/kontakt/oppdragsgiver/&psig=AFQjCNEnkrlv_12H8cS-1zn13nURx9Yg-g&ust=1493386018996050


  

«Ordningen er veldig 
målrettet og lite 

byråkratisk. Det passer 
industrien godt, og gir et 

«drive» for å få til 
forskning i industriell 

sammenheng»  
 

http://www.ranagruber.no/index.php?id=1


For mer informasjon 

 

Besøk vår hjemmeside: www.nfr.no/naeringsphd 

Siri H. Hollekim Haaland 
shh@forskningsradet.no 

47 66 66 26 

Marie Haaland 
mha@forskningsradet.no 

90 12 39 55 

Kristine Ziegler Gundersen 
kzg@forskningsradet.no 

98 22 35 67 

http://www.nfr.no/naeringsphd
mailto:shh@forskningsradet.no
mailto:mha@forskningsradet.no
mailto:shh@forskningsradet.no


 
  

Offentlig sektor-ph.d.  



Mål for ordningen 
 
Økt langsiktig og relevant kompetansebygging og 
forskningsinnsats i offentlige virksomheter  
 
Økt forskerrekruttering i offentlig sektor 
 
Økt samspill mellom akademia og offentlig sektor  



Rollene i samarbeidsprosjektet 

• Offentlige virksomhet: Prosjektansvarlig 

Administrativt ansvarlig, prosjektleder og veileder 

 

• Stipendiaten: Ansatt i virksomheten 

 

• Gradsgivende institusjon: Samarbeidspartner 

Veileder, administrativt personell 

 

• Forskningsrådet: Finansiør 

 

 









Offentlig sektor-ph.d. – Finnmark (2014-2017) 

Offentlig virksomhet og tittel Gradsgivende Sektor/fag 

NAV Tromsø 

Ressursdilemma i NAV - opplevelse, prioriteringer og 

mestringsstrategier lokalt 2014-2018 

2015-2018 

UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES 

ARKTISKE UNIVERSITET, Institutt for 

barnevern og sosialt arbeid 

Velferdstjenestene 

VERDENSARVSENTER FOR BERGKUNST- ALTA 

MUSEUM  

Rock art, geology and aesthetics. An analysis of the rock art of 

Alta. 

2016-2019 

UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES 

ARKTISKE UNIVERSITET, Institutt for 

arkeologi og sosialantropologi 

Kultur, 

museumsvirksomhet 

Alta museum 
 

Tilbakeføring av samisk kulturarv - hva skjer lokalt? 

 

2016-2020 

UNIVERSITETET I OSLO, Institutt for 

kulturstudier og orientalske språk 

Kultursektoren, 

museumsvirksomhet 



 



Stipendiatsamling 12. og 13. januar 2017 
 
 

 



For mer informasjon 

 

Besøk vår hjemmeside:  

 

Prosjektbanken:  

 

 

Kontaktpersoner: 

Janike Harsheim 
jh@forskningsradet.no 

47 48 00 51 32 

Camilla Oftebro 
co@forskningsradet.no 

47 22 03 70 28 



Hvorfor det, da? 

 Utvikle ny kunnskap på områder som er viktige for utvikling lokalt 
og regionalt. 

 Skape attraktivitet for forskning og høyere utdanning – kunnskap 
trekkes mot kunnskap 

 Rekruttering, særlig av unge med høyere utdanning (kan noen 
komme «hjem»?) 

 Gi et tilbud om ph.d-utdanning til noen/ansatte som ønsker det 

 Øke konkurransekraften til bedrifter og evnen til å levere gode og 
relevante tjenester til offentlige aktører 

 Styrke samarbeidet mellom næring/offentlig sektor og akademia 

 Og det finnes også andre muligheter.. 



 

  

MAROFF  
 

Maritim virksomhet og offshore operasjoner 



MAROFF’s hovedmålgrupper 

Rederier Verft 

Utstyrsleverandører Tjenesteleverandører 



Fartøy og maritim teknologi knyttet til: 

Olje og Gass Fornybar energi 

Havbruk Fiskeri 



Virkemidler i MAROFF 

Innovasjonsprosjekt 
i næringslivet 

Kompetanseprosjekt 
for næringslivet 



Revidert programplan MAROFF 
 

Tematiske prioriteringer: 
 

 muligheter i havnæringene 

 autonome og fjernstyrte fartøy 

 digitalisering av maritim næring 

 klima- og miljøvennlig maritim virksomhet  

 sikkerhet til havs  

 nordområdene 



Storskala demonstrasjonsprosjekt i MAROFF 

 Fullskala testing av 
teknologi som fortsatt er 
på forskningsstadiet  

 Innenfor rammen av 
Innovasjonsprosjekter i 
næringslivet.  

 



Nordområdene 

 Ledende på teknologi og 
operativ kompetanse 

 Økende aktivitet og 
krevende forhold 

 

 FoUI innsats innen: 

Teknologi, operasjonelle 
systemer og logistikk 
tilpasset nordområdene 

 

Foto: Ugland 

Foto: Kongsberg Maritime 



Oppsummering 

 Det finnes flere virkemidler for å styrke samspill 
mellom næringsliv, offentlig sektor og akademia 

 Økt FoU-aktivitet kan være et virkemiddel for å 
tiltrekke mer FoU  

 Både ph.d-ordninger og andre program kan være 
aktuelle 

 Vi bistår gjerne med mer informasjon 



Kontakt meg gjerne! 
 

jsd@forskningsradet.no 
911 72 725 

 
@JanSD 

 
Norges Forskningsråd Finnmark 

 

 
 

mailto:jsd@forskningsradet.no


Hvor nyttig er høyere utdanning?
Professor Frode Nilssen, HHN



Business School





Utdanning, Forskning og fag:

• Hvordan grunnleggende verdier påvirker motivasjon for 
en beslutning (faktisk handling).

• Hvordan ulike mentale rammeverk former 
beslutningskriterier og utfall.

• Hvordan folk tilegner seg, bearbeider, evaluerer 
(forstår/tolker) og bruker informasjon.





Frode Nilssen
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Frode Nilssen
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Frode Nilssen NOS 
strategi seminar 

Ural



Bear Island

Barents Sea



Territorial play? 











Nash likevekt - Spillteori

Spillerne er i likevekt dersom en endring i strategien fra en av spillerne
vil føre til at vedkommende spiller får mindre utbytte en om man holdt
seg til den nåværende strategien





Sveinung Eikeland
Viserektor
Kirkenes  20 November 2017

Høgre utdanning, regional politikk, 
Sør-Varanger

Foto: Geir Gotaas



Region - /regionalmeldingane

• «Råd for samarbeid med arbeidslivet»?
«…korleis RSA kan medverke til kvalitet og auka 
relevans, og sikre god tilgang på kompetent 
arbeidskraft til regionale arbeidsmarknader» (st
meld 18: s 51)

• Regionale kompetanseplanar?
«I styringsdialogen med universitets – og 
høyskolesektoren vil det formidles klare 
forventninger om at sektoren deltar i 
utformingen av regionale kompetanseplaner i 
tråd med vedtatte nasjonale forventninger til 
regional planlegging» (st meld 22: s. 12)

• Behov for regionale kompetansebehov utval (KBU)? 
«Utvalet skal sjå på nasjonale og regionale 
kompetansebehov i privat og offentleg sektor 

både på kort og på lang sikt. Partene i arbeidslivet 
tek del i dette arbeidet» (St. meld 18: s 52)

• Campusutfordringar (jfr KUF komiteens behandling 
av st meld 22)



• Regional forvitring eller –
fornying? Eikeland

• (Sjå til Tromsø. Og litt 
lenger).

(Heggen, Helland, Osland)

• Gjer sektoren jobben?
• Fleire aktørar i same region: 

Planlegging og samordning
• Muligheter til satsing
• Høgre utdanning inn i regional 

governance
• Universiteta (inkl campusar) er 

laust kopla organisasjonar
• (Dei korte 

profesjonsutdanningane sin 
lagnad i dei nye regima)
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OECD: Nord-Noreg meir periferi trass i vekst
1997-2012
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19-24 år : Aukande regionale forskjellar i høgre 
utdanning i årskull (2009-2015)

Region Andel høgre utdanning 19-24 år 
2015

Endring andel 2009-2015

Nord-Noreg 29 1,9

Landet 35 4,2

Osloregionen 41 6,4

Innlandet på Austlandet 32 3,1

Søraust 32 3,6

Sørvest 33 3,1

Vest 36 4,0

Trøndelag 37 5,0



25-29 år: Små og stabile  regionale forskjellar i 
høgre utdanning (2009-2015), men negativ i nord

Region Andel høgre utdanning 25-29 år 
2015

Endring andel 2009-2015

Nord-Noreg 16 - 0,2

Landet 16 1

Osloregionen 18 1

Innlandet på Austlandet 14 1

Søraust 13 1

Sørvest 13 1

Vest 16 0

Trøndelag 18 1



Studenter fra Sør-Varanger – 42 % studerer ved 
UiT

Studenter fra Sør-Varanger, 
ca. 470 registrerte studenter: 
• Ca. 200 studerer ved UiT

– Ca. 20 i Kirkenes 
– Ca. 40 i Alta/Hammerfest
– Ca. 130 i Tromsø
– Ca. 10 i Harstad/Narvik

• Øvrige studerer stort sett i Sør-
Norge, ca. 80 ved NTNU

Kilder: SSB studentstatistikk, Samordna 
opptak, UiT studentregister; skoleåret 
2016/17

Studenter fra Sør-Varanger 
ved UiT studerer:
• Ca. 80 studerer HSL-fag;

grunnskolelærer, barnehagelærer, 
humaniora, samfunnsvitenskap, 
sosionom/barnevern, 
videreutdanninger

• Ca. 60 studerer Helsefag; 
sykepleie, medisin, andre 
helsefag, idrett, videreutdanninger

• Ca. 30 studerer BFE-fag; 
økonomi, ledelsesfag

• Ca. 10 studerer teknologifag

Kilde: UiT studentregister; skoleåret 
2016/17



Kandidater fra Sør-Varanger – De som tar 
utdanning i Finnmark vender i større grad tilbake

Kandidater fra Sør-Varanger, ca. 40 fullfører en 
gradsutdanning ved UiT hvert år:
• Nesten alle som tar utdanning i Kirkenes blir i Sør-Varanger, men 

de er få
• Flertallet av de som tok utdanning i Alta/Hammerfest kom tilbake til 

Sør-Varanger, men de var også relativt få
• Halvparten av de som tok utdanning i Tromsø vendte tilbake til Sør-

Varanger

Kilde: Kandidatundersøkelser UiT 2015 og 2017



Kandidater fra UiT til Sør-Varanger – mange til 
velferdsyrkene
Kandidater til Sør-Varanger fra UiT, ca 40 hvert år, altså netto 
flyttebalanse av UiT-kandidater – innflyttinga utligner utflyttinga: 
• Sykepleiere
• Barnehagelærere
• Samfunnsvitere
• Humanister
• Leger
• Fysio-/ergoterapeuter
• Grunnskolelærere
• Spesialpedagoger
• Jurister
• Økonomer

Kilde: Kandidatundersøkelser UiT 2015 og 2017



Beredskapsstudier ved UiT – 300/5 studentar

• Bachelorstudier (230):
– Internasjonal 

beredskap 
(Harstad/Fjelldal) (132)

– Samfunnssikkerhet og 
miljø (Tromsø) (98)

• Masterstudier (80):
– Samfunnssikkerhet 

(Tromsø) (44)
– «Technology and 

safety in the high
north» (36) (Tromsø)Se: uit.no/utdanning



Kompetanseutfordringer i Sør-Varanger 
kommune – RESULT og SKA 2016

Kompetansestatus:
• Mangel på sykepleiere og 

vernepleiere
• For mange ufaglærte i 

helsesektoren
• For høy andel lærere uten 

godkjent utdanning
• Mange ufaglærte i teknisk 

sektor
• Lekkasje av 

kompetansepersonell fra 
kommunal sektor til andre 
sektorer

Kompetanseutvikling:
• Mangler planer/strategier for 

kommunalt ansattes 
kompetanseutvikling

• For lite fokus på langsiktig 
kompetanseutvikling i 
enhetene

• Ikke fokus på uformell læring 
og læring i arbeid

• Rekrutteringsstrategiene er 
tradisjonelle – mens 
konkurransen om 
kompetansen øker

• For tilfeldig samhandling med 
kompetanseaktører



UiT i Kirkenes – 14-15 tilsette

• Tre institutt, to fakultet og 
administrasjonen representert: 
– Barentsinstituttet
– Institutt for reiseliv og 

nordlige studier
– Institutt for helse og 

omsorg
– Senter for karriere og 

arbeidsliv. 
• Forskning, utdanning, 

formidling, samarbeid

• MA lærerutdanning, to kull
• BA barnevernspedagog
• MPA , offentlig administrasjon og 

ledelse
• BA Sykepleie, oppstart V2018
• BA Northern studies, nettbasert, 

gis fra Kirkenes/Alta.
• Nett- og samlingsbaserte studier 

for øvrig som nettbaserte 
årsstudier i ledelse og 
bedriftsøkonomi. 

• Etter- og videreutdanninger
• Praksisarena for profesjonsstudier
• Studiefasiliteter for 

Masterstudenter og studenter på 
fleksible utdanninger.

• Kvalifiseringstiltak, inkl Digforsk



DigForsk AS – UiT siden 1.1.2017 – Kirkenes fra 
hausten 2017 

• Nasjonalt senter for digitalisering 
av arkiv og samlinger som har 
relevans for forskning, utdanning 
og formidling.

• Samarbeid med NAV, 
arbeidspraksis og utdanning for 
arbeidssøkende. 60 % av 
deltakerne går ut i jobb eller 
utdanning.  

• Seks sentraler i Vadsø, Vardø, 
Tana, Båtsfjord, Kautokeino og 
Sør-Varanger, totalt 65 
kvalifiseringsplasser og noen 
rene studieplasser. 

• DigForsk Sør-Varanger startet i 
september 2017, og har 15 
medarbeidere. 



Kompetansebarometer
2017
-Finnmark
Siren Storli
Seniorrådgiver NHO Arktis

Kirkenes 20.11.2017
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Hvilken kompetanse?

3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Doktorgrad

Fullført videregående opplæring, studieforberedende programmer

Universitets-/høgskoleutdanning på mastergradsnivå

Fullført grunnskoleutdanning

Universitets-/høgskoleutdanning på bachelorgradsnivå

Fagskoleutdanning (yrkesrettet utdanning fra et halvt til to år på nivå over…

Fullført videregående opplæring, yrkesfaglige programmer (fagbrev,…

Kompetansebehov etter utdanningsnivå (N=130)

I stor grad I noen grad
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0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Helse- og oppvekstfag

Naturbruk

Design og håndverk

Medier og kommunikasjon

Restaurant- og matfag

Service og samferdsel

Bygg- og anleggsteknikk

Teknikk og industriell produksjon

Elektrofag

Behov for yrkesfag etter type (N=80)
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Andel bedrifter med behov for Ingeniør og tekniske fag
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0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Ortopediingeniør
Bioingeniør

Kjemiingeniør
Petroleumsingeniør

Branningeniør
Prosessingeniør

HMS-ingeniør
Byggingeniør

Maskiningeniør
Dataingeniør

Elektroingeniør

Behov for ingeniørtyper (N=53)
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Nye behov?
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Doktorgrad

Universitets-/høgskoleutdanning på mastergradsnivå

Universitets-/høgskoleutdanning på bachelornivå?

Fagskoleutdanning (yrkesrettet utdanning fra et halv til to år på nivå over…

Fullført videregående opplæring, yrkesfaglige programmer (fagbrev og…

Fullført videgående opplæring, studieforberedende programmer

Fullført grunnskoleutdanning

Endret behov for kompetanse etter utdanningsnivå som følge av digitalisering

Større behov Samme behov Mindre behov
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Forsvars- og sikkerhetsfag
Helse-, sosial- og idrettsfag

Humanistiske og estetiske fag
Lærerutdanning og pedagogiske fag
Matematikk/naturvitenskapelige fag

Ingeniør og tekniske fag
Håndverksfag

Primærnæringsfag
Samferdselsfag

Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag

Endret behov for kompetanse etter fagområder som følge av digitalisering

Større behov Samme behov Mindre behov



FINNMARK POLICE DISTRICT

FINNMARK POLITIDISTRIKT

"Beredskap og behov for 
kompetanse"

SVU
20.november 2017

Politimester Ellen Katrine 
Hætta



FINNMARK POLICE DISTRICT

FINNMARK POLITIDISTRIKT

Ambisjoner for samlet beredskap i Finnmark
•Ansvar, nærhet, likhet og 

samvirke 
•En beredskap som er 

likeverdig med resten av 
landet

•En dimensjonering og 
kompetanse til å håndtere de 
spesielle utfordringene i 
Finnmark

•Et samlet beredskaps-
Finnmark – helhjertet satsning 
på beredskap i Finnmark

•Se på ressursene samlet



FINNMARK POLICE DISTRICT

FINNMARK POLITIDISTRIKT

Samarbeidsaktører på beredskap - kjerneoppgave
• Forsvaret

• Forsvaret
• Garnisonen i Sør-Varanger
• HV17 – Lakselv
• Kystvakten?

• Sivilforsvaret
• Fylkesmannen
• Sivile frivillige organisasjoner
• Kystverket – samarbeidsavtale
• De lokale brannvesen og 110
• Ambulansen og 112
• Nasjonale politiressurser?
• Nabodistrikt? 
• Helikopter?

• 330 skv?
• 339 skv?



FINNMARK POLICE DISTRICT

FINNMARK POLITIDISTRIKT

Hva er en "krise"?
Den kommer overraskende.
Det er mangel på kontroll.
Viktige interesser star på spill.
Det er mange aktorer involvert.
Det er tidspress.
Den regulære beslutningsprosessen har brutt sammen.
Man har fokus på kortsiktige løsninger.
Det hersker stor usikkerhet.
Det er mangel på informasjon.
Det er stor interesse og pågang fra ulikt hold.
Det er stor medieinteresse som er ressurskrevende å håndtere.
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Oil and gas

The Northern Sea route

Increased tourism

Climate change

Nuclear accident
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Østfinnmark politidistrikt

Storskog Grenseovergangssted

Passasjerer i 2009:109030

2014: 318 885

2015: 240 000

Grensekontroll

Toll

Veterinær

Politi

22 Operative i Sør-Varanger
13 Grensekontrollører
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Erfaringer
•Hva skjedde med sektoransvaret? 
•Varslingene i linjen - erkjennelse
•Det er langt fra sør til nord
•Det er langt mellom ressursene i Finnmark
•Fokus på å få jobben gjort – alle lokale
•God lokal samhandling – særlig med Sivilforsvaret
•Hva kan vi lære av det?

•Situasjonsforståelse – felles vurdering
•Samhandling i krise
• Ydmykhet for situasjonen og samarbeidspartnere
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Beredskapsfremtiden i Finnmark?
•Bedre daglig (fredstids) 
kommunikasjon mellom 
etatene

•Felles situasjonsforståelse
•God beredskap i kommunene
•Samfunnsressurser generelt
•Beredskapsressurser i 
Finnmark samlet sett

•Hva har vi behov for?
•Hva er sårbarhetene våre?
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Beredskapsbehovet i Finnmark
•Fokus på beredskap
•Samarbeid mellom statlige og frivillige
•Kapasitet, kompetanse, materiell –

nærhet – kjennskap om hverandre
•Et annet kapasitetsbehov enn andre 

steder i landet!
•Må være forberedt på å klare oss selv 

over tid
•SAMLOK gir muligheter for bedre 

samhandling
•Kommunikasjon og infrastruktur i 

Finnmark - sårbarhet
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Takk for oppmerksomheten!
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