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Forskning og utvikling et mål i 

seg selv? 

Det er en bransje – så kanskje 

Å generere ny kunnskap er ”ikke 

produktivt arbeid” 

Nødvendig metode for å skape ny 

kunnskap 



Å investere i fremtiden er 

vanskelig 

Gode tider vi kan investere i ny 

kunnskap 

Må være en del av virksomheten til 

enhver tid 

… og så er det dyrt? 
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Forskning, utvikling og innovasjon 

Forskning Utvikling Innovasjon 

Industribygg i heltre -

Snekkeriet 

Nye ordresystemer 

Utstyr til taubanedrift 

Teste tilvekst hos 

ulike typer osp 

Transport av 

skogvirke i kyststrøk  

Stokk- og ostanalyse 

  

- Cellulose som 

matvarefyll 

- Oksidohydrolaser 

- Verdiskaping og 

energiforbruk ved 

bruk av skog som 

råstoff 

Ta i bruk kjente 

teknikker fra andre 

system/bransjer 

 

Dokumentere 

sammenhenger og 

forhold vi ikke tidligere 

kjente til 

 

Ny kunnskap som 

fører til endret metode 

i praksis 

Gjøre ting på en ny 

måte 

http://www.kystskogbruket.no/userfiles/files/Sluttrapport_Kystskogbruket_10nov2011_liten.pdf
http://www.kystskogbruket.no/userfiles/files/Sluttrapport_Kystskogbruket_10nov2011_liten.pdf




Samhandling nødvendig 

Utdanning 

FoU 

Privat 

næringsliv  

Myndigheter  

hjelperne og 

økonomiske 

virkemidler 

Trippel helix 

Dette trenger vi å vite - 

bestillerkompetanse 

Metoder for å 

identifisere 

problemet og 

systematisere data 

Tid til å gjøre det 

Midler til å 

gjennomføre 

prosjektene 

Kompetanse 



Fra ide til problemløsning  

–  en prosess 

8 

Problem i 

hverdagen  

Problemstilling 

det kan 

forskes på 

Utvikling av 

prosjekt 

Gjennomføring 

av prosjekt 

Endret 

praksis 

Fortelle andre 

om det  

Har andre 

løst 

problemet? 

 
Samarbeidspartnere 

plan  

finansiering 



Ulike bidrag - felles mål 

Utdanning 

FoU 

Privat 

næringsliv  

Myndigheter 

og 

Virkemidlene 

Hjelperne og 

økonomiske 

virkemidler 

Kunnskap om 

hverandre 

Anerkjennelse for 

hverandres mål, roller 

og rammer 

Treffpunkt -samarbeid 

Tid til å samarbeid 

Tillit og raushet 

 



Hva skjer? 

Utdanning 

FoU 

Skognæringa 

Myndigheter 

og 

Virkemidlene 

Hjelperne og 

økonomiske 

virkemidler 

Prioritere områder 

Bestille FoU 



Hvilke tiltak har vi for å utnytte 

trippel helix til felles beste? 
Grønn forskning 

VRI-Trøndelag 

Klynger og partnerskap 

– Kystskogbruket 

– Flere næringsklynger? 

FoU-institusjoner i nærheten 

– Lokalavdelinger  

– Næringscampus Nord-Trøndelag 

Virkemiddelapparart i nærheten 

 



Hvilke trender har vi 

Forskning i næringsliv bør økes –politisk mål 

Interreg satser på utvikling hos Små- og 

mellomstore bedrifter (SMB) 

Horizon 2020 – store utviklingsmidler som SMB 

kan søke på 

Kunnskaps- 

   pyramiden  

 



Forskningsmeldinga  

Oppdraget til Norges Forskningsråd 

St. melding 18. Lange linjer – kunnskap gir muligheter 

mat, marin, 

maritim, 

reiseliv, 

energi, miljø, 

bioteknologi, 

IKT og nye 

materialer 

 



Hvorfor er forskning og 

utvikling lønnsom? 

Gjør det mulig å overleve på lang sikt 

Bedrifter som starter med FoU-prosjekt 

sier det endrer bedriftskulturen.  

– Blir mer utviklingsorientert i alle ledd  

– Vekstambisjonene blir tydeligere 

Bedriften blir lettere synlig i marked og 

nærmiljøet 

– ”Andre interesserer seg for oss”  

 



Er det håp? 

Det dere gjør i dag er  

kjempe lurt!!!! 

Jepp!  

Lykke til  



HiNT-styret om profil og tilstedeværelse 

Campus og distribusjon Profil 
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Rektor HiNT 

Helse 

Oppvekst Næring 



Regionale kunnskapsbaserte 

utviklingsprosjekt 

Helse 

Oppvekst Næring 

Rovdyrskolen – 

FMNT, Namskogan 

Familiepark 

Regionale forskjeller i 

resultater fra nasjonale 

prøver. FMNT, FMSF 

Teater Non-Stop. FKNT, 

Namsos kommune 

Koordinering av tjenester til barn og unge 

med sammensatte behov. Overhalla og 

andre kommuner i Namdalen 

Meråker sanitetsforenings 

kurbad. Evaluering 

Kunnskapsbasert 

persontilpasset 

aktivitetstjeneste. Noen 

Rypetakseringsprosjekt

Kommuner i NT og ST 

Kameraovervåkning av 

hønsefuglereir for å 

kvantifisere eggpredasjon. 

Flere fjellstyrer i regionen  

Kvinnelig 

vekstentreprenører. 24 

bedrifter i Sverige og 

Norge 

LOGI-Mat. 

Logistikk for 

småskalaprodusen

ter 



Regionale etter- og videre 

utdanningskurs 

Helse 

Oppvekst Næring 

Skoleledelse 

Kompetanse for kvalitet. 

Matematikk, mat og helse, 

musikkproduksjon og 

samisk kulturkunnskap 

Ledelse i barnevernet 

Skogmo: Praktisk ledelse 

Samhandling og nyskaping 

Ledelse for Helse NT 

Motiverende intervju 

Prosjektledelse 

Biffakademiet 

Sportsfiskebasert 

næringsutvikling 

Ledelse i melkesamdrifter 

Arrangementsledelse 

Praktisk styrearbeid 

Komponering for 

scene, film og TV 


