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Ord
Kommersialisering

Patentering

Inkubator

Innovasjon

Translasjonsforskning

«Fra benk til seng»

Anvendelse/ anvendbarhet

Nytte

Påvirkningskraft

Impact

Aims

Missions/ calls

NFR: Virkning og effekt

Unntatt: FRIPRO



Grunnforskning vs. anvendbarhet (nytte)

Anvendbarhet

Fundamental forståelse

Hva?

For hvem?

Når?

Definisjonsmakt

Liten Stor

Stor

UiB



Forskning

Ny 
kunnskap

Anvendelse

Virkemidler



Innovasjon

• En aktiv prosess der en søker å finne anvendelse for 
kunnskap - enten etablert eller ny

• Innovasjon

– En prosess for å finne løsning på definerte 
problemstillinger (anvendt forskning)

– En aktiv prosess for å etablere anvendelse for den (ny 
og etablert) kunnskapen en har generert (gjennom f.eks. 
grunnforskning)



Scenen da vi tok over

Forrige 
utviklingsavtale 

KD - UiB.

Utviklingsmål 4:

UiB skal være 
en pådriver for 
innovasjon, 
næringsutvikling 
og omstilling i 
offentlig sektor.

2-4 skal 

revideres.

Universitetene er bedt om å ta et mer aktivt eierskap til samfunnsoppdraget 

innovasjon både nasjonalt og i EU. 



Mandat for IU
• UiB sin forskning er grunnlaget for innovasjon og nyskaping. 

• UiB skal ta en ledende rolle for å utvikle innovasjonsarbeidet i akademia. 

• Det er et mål å fremme innovasjonsarbeidet som utføres på UiB og 
bedre rammevilkårene for innovasjon. 

• IU skal bidra til å styrke forskernes nye muligheter i EUs program, 
Innovative Europe.  

• Videre skal utvalget videreutvikle innovasjonsprogrammet UiB Idè for å 
sikre at alle vitenskapelig ansatte og studenter får gode muligheter til å 
utvikle kunnskap og ideer i samarbeid med offentlig sektor og næringslivet. 

• UiBs innovasjonsarbeid tar utgangspunkt i hele bredden av våre 
fagområder der våre studenters og ansattes ideer skal kunne realiseres og 
bidra til et mer velfungerende og bærekraftig samfunn. 
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Mandat for IU forts.
• IU er et rådgivende organ for universitetsledelsen

• Formålet med IU er å bidra til samordning og synliggjøre bredden av 
innovasjonsarbeidet ved UiB. 

• IU skal bidra til å identifisere og tilrettelegge for forskningsdrevet innovasjon, 
innovasjonsaktiviteter i UiBs utdanninger, og bidra til godt samspill med næringsliv og 
offentlig sektor.

1. IU har en sentral rolle i UiBs arbeid med innovasjon og skal være et 
rådgivende organ for universitetsledelsen i innovasjonsstrategiske spørsmål 

2. IU skal bidra til å bygge en kultur for innovasjon ved UiB og bidra til 
informasjonsdeling og samordning av innovasjonsarbeidet.

3. IU skal gi universitetsledelsen råd om hvordan innovasjonsaktiviteter ved 
UiB kan videreutvikles, og hvordan de administrative støttefunksjonene 
for innovasjon kan innrettes

4. IU skal bidra til å sikre økt ekstern finansiering fra nasjonale og europeiske 
virkemidler. 
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Lokale virkemidler pr. idag

Forskere
• UiB Idé

• Kunnskapsklyngene

• Inkubator (Eitri)

• SFIene

– Media Future; Forskningssenter for ansvarlig 
medieteknologi og innovasjon

– Smart Ocean ; Technology for monitoring and 
management of a healthy and productive ocean.

• Sentre

– Bjerknes (UiB, NORCE, HI, Nansen)

– Nansen

• VIS (TTO)

• NORCE

• (Sintef)

Studenter
• Egne innovasjonsemner/ inn i andre emner

• InnovasjonsHuB

• BEA (UiB, HVL NHH)

• StartBergen (studentorganisasjon med mange partnere i 
Bergen)

• Gründerskolen (UiO - sommerskole)

• Sommerstipend (MedFak UiB)

• Ungt entreprenørskap (nasjonal, ideell)

• Makerspace (Ocean Innovation Norwegian Catapult)

• Studentgrupper f.eks. GRO

• UiB Idé



• Hvor mye skal vi legge til rette for 
innovasjonsprosessen?

• Hvor langt ut i prosessen skal vi 
legge til rette?

• Hvilke virkemidler bør vi ha?

• Hva betyr innovasjonsarbeidet for 
muligheten til å oppnå ekstern 
finansiering?

– NFR

– Horisont Europa (Pilar II og III)

• Viktig for 

strategiarbeidet

• Viktig for budsjett

Hva skal vi I IU ta fatt på/ mene noe om?


