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Kunnskapsdepartementet 
postmottak@kd.dep.no  
                  Oslo, 23.8.2022 

 

Innspill til forslag til endringer i finansieringssystemet for TTO-
funksjoner 

 
Vi viser til brev av 8.august 2022 og takker for muligheten til å gi innspill. 

 

FFA er enig i departementets forslag om å videreutvikle ordningen fra lokale prosjektmidler i FORNY og 

etablere en finansieringsordning som fortsatt ivaretar TTO-funksjoner og stimulerer til økt 

kommersialisering fra offentlig finansiert forskning. Vi mener det er hensiktsmessig, som departementet 

gjør, å omtale kommersialiseringsarbeidet i TTO-funksjonen, uavhengig av hvordan den er organisert. 

 

FFA mener en søkbar finansiering for TTO-funksjoner hvor forskningsinstitusjonene som IP-eiere er 

søkere, vil være en formålstjenlig utvikling. Vi støtter hovedtrekkene i Forskningsrådets forslag om en 

forenkla ordning for 2023, forutsatt at det gjøres et grundig arbeid med mål, krav og kriteriesett for 

neste utlysning 2025-2026. FFA vil gjerne bidra i dette arbeidet. 

 

Vi har følgende kommentarer og innspill til Forskningsrådets forslag: 

 

Målgruppe 

FFA støtter at forskningsinstitusjoner som IP-eiere er målgruppe for ordningen. Det bør være en 

forutsetning for å kunne gis finansiering fra ordningen, at institusjonen har etablert en TTO-funksjon, 

enten internt eller gjennom avtale med ekstern TTO-funksjon (ref under). Utvidelse av ordningen til 

større bredde av forskningsinstitusjoner, fordrer at finansieringen av ordningen øker FFA støtter 

forutsetningene om at kun innsats knyttet til utøvelse av TTO-funksjonen faller inn under den nye 

ordningen, og da uavhengig av hvordan TTO-funksjonen er organisert.  

 

Forslaget omtaler TTO-funksjonen uten at denne defineres. Vi vil anbefale at en benytter definisjonene 

som er utviklet av TTO-enes kompetanseprosjekt (Rapport fra Kompetanseprosjektet Finansgruppen, 

januar 2022), slik den framkommer av figuren:

 
 

Tildelingskriterier og nivåinndeling 

FFA støtter forslaget om tildeling basert på dagens modenhet og aktivitetsnivå på 

kommersialiseringsaktivitet ved institusjonen. Faktisk kommersialiseringsaktivitet og -resultater må 
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legges til grunn for tildeling/nivåinndeling. Vi mener kun søknadsaktivitet er for spinkelt grunnlag for slik 

nivåinndeling. Hvis det ikke er mulig å få til en identifisering og dokumentasjon av slike kriterier for den 

første søknadsrunden, blir dette viktig å få etablert før utlysning 2025-2026.  

 

Vi er usikre på hva som ligger i forslaget om en forenklet nivåinndeling for årene 2023-2024 og mener 

dette må tydeliggjøres. Det må presiseres hvilke av Forskningsrådets nasjonale konkurransearenaer som 

kvalifiserer for tildeling, hvilke søknadstyper eller programmer. Vi mener disse må avgrenses til søknader 

som kun gjelder kommersialiseringsaktiviteter og ikke breddes så mye at målet med ordningen 

utvannes. For å sikre måloppnåelse, må så langt som mulig selve kommersialiseringsaktiviteten og 

faktiske resultater, samt hvilket innovasjonspotensiale den enkelte institusjon har, vektlegges som 

tildelingskriterier også i den første utlysningen. 

 

Ordningen bør sikre minst opprettholdelse av dagens kommersialiseringsaktivitet for institusjonene som 

søker, og at både de lite aktive og de mest aktive institusjonene stimuleres til økt innsats framover. 

Vi er enig i at kostnadseffektivitet må vektlegges og at dette må være tydelig definert for søkere. 

Det bør ved søknadsutlysning framgå hva som er den prosentuelle fordelingen av midler mellom de tre 

nivåene og hvordan fordelingen mellom institusjoner som havner i de ulike nivåene vil foregå.  

 

Hva kan støttes 

Ordningen må finansiere TTO-funksjonen som en rammebevilgning, slik at institusjonene selv råder over 

de midlene som tildeles gjennom ordningen. Det vil også være viktig at Forskningsrådet sikrer 

etterprøvbarheten i søknadene med klart definerte kriterier slik at de treffer formålet.  

 

FFA er enig i at en for oppstartfasen vektlegger bruk av eksisterende økosystemer. Vi mener det er viktig 

at ordningen fokuserer på TTO-oppgavene og er uavhengig av hvordan TTO-funksjonen er organisert. En 

må unngå en "innlåsingseffekt" av eksisterende organisering, slik at hensiktsmessige og effektive TTO-

funksjoner utvikles også framover. 

 

Egenfinansiering fra institusjonene 

Forslaget innebærer en finansieringsmatching fra institusjonene på 50%. FFA mener at det er riktig å 

kreve egenfinansiering fra institusjonene. Det forplikter institusjonene og sikrer effektiv drift. Støttenivå 

bør ikke være lavere enn i tidligere ordning. 

 

Nivå på egenfinansiering må vurderes for neste fase, ev også differensiering. 

 

Utvikling av ordningen 

FFA mener det er viktig at ordningen kommer i gang fra 2023 slik at kommersialiseringsaktiviteten i TTO-

funksjonene holdes oppe. Det er videre en forutsetning at ordningen utvikles og at det utarbeides et 

mer gjennomarbeidet mål-, krav- og kriteriesett fram til 2025. Det må gjøres et grundig arbeid for å sikre 

at ordningen er mest mulig effektiv, målrettet, stabil og forutsigbar. FoU-institusjonene må inviteres til å 

bidra i dette arbeidet. 

 

Momenter som må utredes er bl.a.: 

• Kriterier som reflekterer faktiske resultater (både direkte og indirekte) fra 

kommersialiseringsaktivitet ved institusjonene og vekting mellom de ulike kriterier   

• Støttenivå og finansieringsmatching fra FoU-institusjonene, for eksempel om støttenivå bør 

differensieres mellom nivå 1, 2 og 3 
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Budsjett 

Det er viktig med økt innsats fra myndighetene og fra institusjonene på kommersialisering fra 
forskningsresultater. Ordningen breddes med forslaget som foreligger. Skal vi se sterkere 
kommersialiseringsaktivitet, mener FFA at rammene for ordningen må økes fra 2023 ut over det som var 
rammen for "lokale prosjektmidler". Friske midler bør tilføres fra en bredde av sektordepartementer 
som har en interesse av økt kommersialisering på sine områder.  
 

Lykke til med arbeidet med ny finansieringsordning for TTO-funksjoner! 

 

Vennlig hilsen          

                                          
Lars Holden         Agnes Landstad 
Styreleder FFA         Daglig leder FFA 

 
 
Kopi: 
mette.hjermann@nfd.dep.no  
aleksandra-rezanow.ulrichsen@kd.dep.no  
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