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Hva er LTP?

• Regjeringens langtidsplan for forskning og 
høyere utdanning (LTP) har et tiårig 
perspektiv, med konkretisering av mål og 
prioriteringer for den kommende 
fireårsperioden.

• Formålet er å koordinere politikken på tvers 
av sektorer og bidra til langsiktighet og 
forutsigbarhet.

• Regjeringen redegjør for oppfølgingen av 
langtidsplanen for forskning og høyere 
utdanning i de årlige statsbudsjettene.
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Overordnede mål i langtidsplanen:

Styrket konkurransekraft og innovasjonsevne

Miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft

Høy kvalitet og tilgjengelighet i forskning og høyere 

utdanning
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Tematiske prioriteringer:

• Hav og kyst

• Helse

• Klima, miljø og energi

• Muliggjørende og industrielle teknologier

• Samfunnssikkerhet og beredskap

• Tillit og fellesskap
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To målrettede samfunnsoppdrag i LTP

Bærekraftig fôr:
• Mål om at alt fôr til husdyr og oppdrettsfisk skal komme fra bærekraftige kilder

• Vil bidra til å redusere klimagassutslipp, utvikle bærekraftig industri og 

landbruk og styrke matsikkerheten

Inkludere flere barn og unge i utdanning, arbeids- og 

samfunnsliv:
• Mål om å redusere andelen barn og unge som faller utenfor

• Krever en bred og koordinert innsats fra mange sektorer

• Vil bidra med verdiskapning både for den enkelte og for samfunnet



Del II Kunnskapssystemet

• Høyere utdanning og kompetanse

➢Politikkområdet følges opp i utsynsmeldingen og profesjonsmeldingen

• Et FoU-system i god balanse

➢Varsler bl.a. en stortingsmelding om forskningssystemet og en 

gjennomgang av Forskningsrådet

• Målrettede samfunnsoppdrag

➢Utdyper samfunnsoppdrag som arbeidsform

• Akademisk frihet og tillit til forskning

➢Følger bl.a. opp Kierulf-utvalget (unntatt lovforslagene)

• Åpen forskning og verdien av data

➢Følger bl.a. opp datainfrastrukturutvalget
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Arbeidet med LTP - kunnskapsgrunnlag

• Innspillsrunde for aktører i alle sektorer

• Bestilte innspill fra Forskningsrådet, HK-dir og NOKUT

• Bestilte forskningsbaserte rapporter:

• OECD (FoI-systemet, samfunnsoppdrag)

• Nifu (samfunnsoppdrag)

• OsloMet (akademisk frihet)

• Etc.
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Arbeidet med LTP - beslutningsstruktur

• Styringsgruppe og prosjektgruppe i KD

• Løpende kontakt med politisk ledelse i KD

• Departementenes forskningsutvalg (DFU)

• Plenumsdiskusjoner

• Arbeidsgrupper for de tematiske prioriteringene

• Drøftingsnotater, utkast og r-notater behandles løpende i KD og 

i regjeringsapparatet

• Budsjettspørsmål håndteres gjennom budsjettprosessen for 

neste års statsbudsjett

• Alle viktige beslutninger treffes av regjeringen
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Koordineringsbehov (hva samler oss?)

• Regjeringen har et felles politisk prosjekt (Hurdalsplattformen)

• «Sammenhengskraften» i samfunnet som tverrpolitisk mål

• Mange velkjente avhengigheter på tvers av sektorer

• Effektivitetshensyn
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Kilder til spenninger mellom aktører (hva 

skiller oss?)

• Horisontalt: ulike systemlogikker i ulike sektorer:

• Ulikhet i fokus og prioriteringer

• Faglig eller politisk-ideologisk forskjellighet/uenighet

• Mangelfull kommunikasjon

• Vertikalt: asymmetri i maktrelasjoner, for eksempel mellom:

• Nasjonale myndigheter og «sektorene»

• Departement og direktorat

• Uformelle prestisjehierarkier

• Både horisontalt og vertikalt: 

• Interessemotsetninger (kamp om knappe ressurser)
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Permanente partnerskap

• På regjeringsnivå

• Statsråds- og statssekretærutvalg

• I sentralforvaltningen

• Kjernegrupper (for eksempel velferdsdeptene)

• I tjenesteproduksjonen

• En rekke stående råd/fora

• Integrert tjenesteproduksjon: NAV, klinikkmodellen
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Tidsavgrensede prosjekter

• Tradisjonell linjær modell

• Grunnforskning -> anvendt forskning -> policy -> anvendelse -> effekt

• Stafett 

• Samfunnsoppdrag (missions)

• Utgangspunkt i et klart definert, tidfestet felles mål

• Involverte aktører har ulike roller (forskere, byråkrater, profesjoner, bedrifter, 

etc.)

• Aktørene samhandler fra start til slutt

• Avklart arbeids- og beslutningsstruktur

• Det som ikke bidrar tilstrekkelig til måloppnåelse kan avsluttes
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