
Bør forskning bli et strategisk grep 
i omstillingen?
Betraktninger fra et innovativt nettverk med liten 
forskningsinnsats

HANS BJØRN PAULSRUD

PROSJEKTSJEF

ÅRSKONFERANSE FOR REGIONALE FORSKNINGSFOND 2017 – 30.05.17 - SANDEFJORD



VIKEN Teknologinettverk er et tverrindustrielt nettverk grunnlagt i 2013. 
43 bedrifter + NMBU – Østfold - Akershus

-Skape og sikre lønnsomme, bærekraftige arbeidsplasser
-Noen fyrtårnbedrifter – hovedtyngde SMBer
-Prosjekt: Fra Nettverk til klynge 01.01 2018
- Nettverket er finansiert av Østfold Fylkeskommune og   
kommunene i Mosseregionen - samt partneravgift fra 
bedriftene

Mål:



SkatteFunn 2016

Budsjetterte prosjektkostnader med andel kjøp fra FoU-institusjoner fordelt på fylker
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Antall SkatteFunn-prosjekter i samarbeid med norske Høyskoler i 2016 



Antall SkatteFunn-prosjekter i samarbeid med norske universiteter i 2016

Prosjekter i samarbeid med Universiteter 2016 Antall prosjekter Budsjetterte innkjøp av FOU tjenester (mill kr)

NTNU 204 115,5

Universitetet i Oslo 88 41,9

Universitetet i Bergen 32 8,9

Universitetet i Tromsø 22 13,4

Universitetet i Stavanger 15 4,2

Universitet i Agder 29 5,0

Universitetet i Nordland 16 3,1

Norges Miljø- og Biovitenskapelige universitet (NMBU) 67 21,1



Utgangspunkt: Små og mellomstore bedrifter (SMB)

 Akademia/FoU-institusjoner og SMB’ene lever i to vidt forskjellige verdener

 For lav FoU-aktivitet i bedriftene på en akselererende «markedsplass»                                                           
Den fjerde industrielle revolusjon. Hva kan erstatte olje & gass? - Internasjonal konkurranse osv

 R & D er som oftest ikke en del av det strategiske arbeidet i SMBer

 FoU-institusjonene er for lite opptatt av anvendt forskning og utvikling                                              
Liten koordinasjon mellom instituttene

 What’s in it for me?



Muligheter

 Skape møteplasser: Bygge tillit – Utvikle stammespråk - Bedriftene og FoU institusjoner

 Utvikle nettverk og klynger                                                                                                  
-Bedrifter, FoU-institusjoner og Virkemiddelapparatet = Likeverdige partnere.  

 What’s in it for me? F.eks. I jakten på smarte og grønne digitale forretningsmodeller

 Gjøre  192.000 SMBer til Champions !                                                                                         
Skape 2-3 nye arbeidsplasser i hver SMB = sysselsettingsproblemet løst!

 Lønnsomme, innovative bedrifter klarer å omstille seg i et globalt digitalisert marked

 Single Point of Contact for alle offentlige virkemidler – I dag vanskelig for SMBer å «nå frem»



Hva har Stanford University og Silicon Valley til felles med
NMBU og VIKEN Teknologinettverk?

Talented,diverse, 
and imaginative 
students

A community 
that gives back

Abundant capital

Collaboration 
with industry

Government 
support

Risk-taking 
culture

Silicon Valley and 
Stanford 

entrepreneurship



Løsning: Arbeide for en komplett og integrert 
«næringskjede/økosystem» 
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