NIVAs strategi mot 2020
Forskning for en bærekraftig framtid
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Forord
«NIVAs strategi mot 2020» er et overordnet dokument som beskriver utviklingstrender og gir føringer om retning, ambisjonsnivå og prioriteringer fram mot
2020. Det er lagt vekt på hvordan NIVA kan bidra til en bærekraftig framtid,
og NIVAs rolle for å finne løsninger på nasjonale og globale miljøutfordringer
knyttet til bruk og vern av vannressurser.
Arbeidet med å utarbeide strategien startet i januar 2011, og er gjennomført i
samarbeid med NIVAs medarbeidere og styre. Takk for mange verdifulle innspill
til strategien! Strategidokumentet ble vedtatt av NIVAs styre 29. mars 2012.
For realisering av strategien kreves det konkrete handlinger som skal
beskrives i NIVAs handlingsplan. I tillegg til strategiske handlingsplaner
med 3-5-årsperspektiv skal det utarbeides årlige handlingsplaner, både for
instituttet og for de enkelte fagsentrene, seksjonene og avdelingene. Strategien
skal realiseres gjennom nært samarbeid mellom NIVAs medarbeidere, styre,
oppdragsgivere og andre samarbeidspartnere. Det blir en spennende ferd mot
2020!

Greta Bentzen
Administrerende Direktør
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NIVAs visjon, verdier og kjennetegn
NIVAs visjon
Forskning for en bærekraftig framtid - NIVA forsker, utreder og finner løsninger på utfordringer knyttet
til bruk og vern av vannressurser.
Noen av de største globale utfordringene i vår tid er knyttet til
befolkningsvekst, behov for energi, matvareressurser og vann,
klimaendringer, tap av biologisk mangfold og økte utslipp
av miljøforurensninger. Miljøutfordringene øker i takt med
befolkningsveksten og presset på naturressursene.
Håndtering av globale miljøutfordringer blir stadig viktigere
for Europa og Norge. Klimaendringene får store konsekvenser
for natur og samfunn, og det er nødvendig med tilpasninger.
Vår avhengighet av fossil energi er bekymringsfull, og det er
et stort behov for å utvikle klimavennlige energikilder. Framtidens samfunnsutvikling må i større grad baseres på fornybare
biologiske ressurser. Satsing på miljøteknologi vil være et viktig
grunnlag for en bærekraftig utvikling. Behovet for kunnskap
og løsninger vil øke, og forskning vil være avgjørende både for
å forstå globale prosesser og for å utvikle løsninger.
Både nasjonale og globale miljøutfordringer vil prege
NIVAs arbeid i strategiperioden. Miljøutfordringer krever
god forvaltning av naturressurser. NIVA skal bistå offentlig
forvaltning, industri og andre beslutningstakere med forskningsbasert kunnskap og innovative løsninger slik at de kan vurdere
risiko og velge de mest effektive tiltakene. NIVAs forskning skal
bidra til en bærekraftig framtid.
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NIVAs verdier
Integritet, samspill og nytenkning - NIVAs verdier danner grunnlaget for vår organisasjonskultur
og skal hjelpe oss til å være tydelige og ta gode beslutninger.
Integritet
Vi skal opptre etisk og redelig i vår
forskning og forretningsvirksomhet.
Vi skal være uavhengige og basere vår
virksomhet på fagkunnskap.
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Samspill
Vi skal ha godt samspill med kunder,
samarbeidspartnere og kollegaer og dele
kompetanse og ideer. Vi skal arbeide
tverrfaglig for å øke kunnskapen om
samfunnets miljøutfordringer.

Nytenkning
Vi skal være med på å forme framtiden
gjennom vår forskning og våre kreative
og innovative løsninger.

NIVAs kjennetegn
Fra fjell til fjord og hav – NIVAs kunnskap om ferskvann og saltvann gir oss et helhetsperspektiv
på de akvatiske økosystemene.
NIVA er Norges viktigste miljøforskningsinstitutt for vannfaglige spørsmål. Vi arbeider med utfordringer i elver og
innsjøer, i kystnære farvann, i havet og i urbane områder.
Vi kombinerer forskning, overvåkning, utredning, problemløsning og rådgivning, og arbeider på tvers av fagområder.
Vår forskerkompetanse kjennetegnes av en solid faglig bredde
og spisskompetanse innen mange viktige områder. Vi har en
god forskningsinfrastruktur med laboratorier og storskala
forskningsstasjoner. Vår organisering med regionavdelinger
og datterselskaper gir nærhet til marked, kunder og samarbeidspartnere. Vi har et utstrakt faglig samarbeid nasjonalt
og internasjonalt.

Med NIVAs visjon og verdier som grunnlag
skal vi i strategiperioden prioritere følgende
hovedområder:
• Øke kunnskapen om samfunnets viktigste
miljøutfordringer
• Verdiskaping for samfunn og næringsliv
• Et velfungerende og framtidsrettet forskningsinstitutt
• Et kreativt og godt arbeidsmiljø
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Øke kunnskapen om
samfunnets viktigste
miljøutfordringer
Forskning er å frembringe ny kunnskap og økt viten.
NIVAs forskning skal være relevant, samfunnsnyttig
og bidra til å løse miljøutfordringene knyttet til de
akvatiske økosystemene.
Forskning og annen kunnskapsinnhenting er avgjørende for å finne
løsninger på samfunnets store miljøutfordringer. God og relevant
forskning er avhengig av metodeutvikling og moderne eksperimentfasiliteter fra laboratorieskala til storskala. Storskalaeksperimenter på
hele økosystemer gir viktig kunnskap om effektene av forskjellige
typer menneskeskapte endringer. Denne kunnskapen kan vi bruke
til å utvikle modeller og forbedre overvåkings- og måleteknologi.
Overvåking er det viktigste verktøyet vi har for å registrere
endringer i naturen over tid. Lange dataserier gjør at vi kan skille
naturlige endringer og normale variasjoner fra menneskeskapte
endringer. Dette hjelper oss med å forstå hvordan og hvor fort
naturen endrer seg, og vi får den grunnleggende kunnskapen vi
trenger for å forstå naturlige økosystemer. Avanserte matematiske
modeller og statistiske verktøy er nødvendige for å beskrive hva
ytre påvirkninger betyr for endring av struktur og robusthet av
økosystemer og for å beskrive hva som kan skje i framtiden.
Forståelsen av hvilken risiko forurensning utgjør for natur
og samfunn gjør oss bedre i stand til å iverksette riktige tiltak.
NIVA er en viktig leverandør av forskningsbasert kunnskap til
forvaltningsmyndighetene og samfunnet. NIVA skal bidra til at
beslutningstakere er i stand til å velge effektive tiltak i kampen mot
miljøproblemer. Med vår visjon og samfunnets miljøutfordringer
som bakteppe skal vi prioritere forskning relatert til klimaendringer,
biologisk mangfold og miljøforurensninger.
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Klimaendringers effekter på
vannmiljø

Klimaendringene vil ha store konsekvenser for samfunn
verden over. Endringene vil påvirke urban infrastruktur, matproduksjon og naturmiljø, som igjen vil ha sosiale og
økonomiske effekter for svært mange samfunnsområder.
Klimaendringer påvirker også kjemiske og fysiske prosesser
i akvatiske økosystemer. Endrede avrenningsmønstre vil påvirke ulike resipienter, gi økt erosjon, utvasking og transport av
næringsstoffer og andre kjemiske komponenter til vassdrag og
fjorder. Dette vil også ha betydning for vannkvaliteten, endre
forholdene for vannlevende organismer og få konsekvenser
for det biologiske mangfoldet.
Den store økningen i CO2 -utslipp til atmosfæren og økt
karbonopptak i havet vil bidra til forsuring, noe som vil føre til
dramatiske endringer for livsvilkårene til mange marine arter.
NIVA skal bidra med kunnskap om utviklingen og effektene
for natur og samfunn samt gode og kostnadseffektive løsninger
og tilpasninger.
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Robust biologisk mangfold
i akvatiske økosystemer

Rent hav og vann og et giftfritt
samfunn

Samspillet mellom menneske og miljø er komplekst og
utfordrende. Det oppstår ofte konflikt mellom utnyttelse og
bevaring av naturressurser og uenighet om miljøpåvirkningene.
Stabile og bærekraftige økosystemer er livsnødvendige for
samfunnet. Systemene trues av tap av biologisk mangfold på
grunn av habitatsendringer, forurensning, fremmede arter,
overutnyttelse av ressurser og klimaendringer. I dag forsvinner
arter inntil tusen ganger raskere enn hva som har vært naturlig
de siste hundre millioner år.
God forvaltning av våre akvatiske økosystemer forutsetter
inngående kjennskap til biologisk mangfold. For å øke vår
kunnskap ytterligere må vi, i tillegg til klassisk taksonomi,
utvikle nye molekylærbiologiske metoder. NIVA skal forstå
det komplekse samspillet i akvatiske økosystemer og bidra til
løsninger på problemene.

Industri, jordbruk og andre menneskelige aktiviteter tilfører
naturen miljøgifter, næringssalter og forsurende stoffer. Det tas
stadig i bruk nye kjemiske stoffer som ender opp i naturen med
ukjente konsekvenser. Norge har vedtatt det meget ambisiøse
målet om at utslipp som utgjør en alvorlig trussel mot helse og
miljø skal stanse innen 2020.
For å sette i verk hensiktsmessige og effektive tiltak må vi
ha kunnskap om hvordan miljøgifter og andre stoffer oppfører
seg i naturen. Vi må finne svar på hvordan stoffene beveger
seg og omdannes i jord, vann, sedimenter og den biologiske
næringskjeden. Vi må forstå hvordan effektene av ulike stoffer
og miljøgifter virker sammen. Modeller, eksperimenter og
tverrfaglig tilnærming gjør oss i stand til å finne svar på disse
problemstillingene. NIVA skal bidra med kunnskap og tiltak
som minimerer skader på det akvatiske miljøet.
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NIVAs mål i 2020

Prioriteringer fram mot 2020

• NIVA er nasjonalt ledende og holder et internasjonalt
høyt nivå innen forskning på de prioriterte miljøutfordringene

• Vi skal skape sterke fagmiljøer og øke antall forskere som
er på et høyt internasjonalt nivå, samtidig som vi ivaretar
og utvikler vår brede basiskompetanse og det tverrfaglige
arbeidet

• NIVA følger samfunnsutviklingen og identifiserer tidlig
problemområder, kunnskapshull og kompetansebehov
• NIVA leverer avgjørende forskningsbasert kompetanse
og kunnskap til beslutningstakere nasjonalt og
internasjonalt
• NIVA har et godt omdømme og er en attraktiv
samarbeidspartner
• NIVA driver aktiv kunnskapsformidling som en
integrert del av virksomheten

• Vi skal ha laboratorie- og eksperimentfasiliteter og
annen forskningsinfrastruktur som dekker vårt behov,
holder høy kvalitet og bidrar til at NIVA er en attraktiv
samarbeidspartner for andre forskningsmiljøer
• Vi skal formidle viktige resultater av vår forskning til
samfunnet og øke antallet publikasjoner i anerkjente
internasjonale tidsskrifter
• Vi skal øke vår deltagelse internasjonalt, blant annet
gjennom EU-prosjekter og andre typer samarbeidsprosjekter hvor vår kompetanse er etterspurt
• Vi skal legge større vekt på nasjonale og internasjonale
samarbeidsnettverk og være aktive i tverrfaglig forskningssamarbeid som blant annet CIENS og Framsenteret
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Verdiskaping for samfunn og næringsliv
NIVA bidrar til en bærekraftig utvikling gjennom kunnskap, løsninger og tiltak som reduserer
miljøbelastninger. NIVAs kompetanse og gode ideer gjøres om til nyttige løsninger som skaper verdier
for samfunn og næringsliv.
Forskning og innovasjon spiller en stadig viktigere rolle for
å kunne møte framtidens store samfunnsutfordringer og for
framtidens verdiskaping og velferd. Forskning er å frembringe
ny kunnskap og økt viten. Innovasjon er å ta i bruk forskningsresultater til samfunnsnyttige løsninger og næringsutvikling.
NIVA skal være et innovativt forskningsinstitutt som gjennom
nyskapende forskning bidrar til kunnskapsbasert verdiskaping.
NIVAs brede forskningsbase gir et godt grunnlag for innovasjon og utvikling av gode ideer til samfunnsnyttige løsninger.
Europa har stort behov for et konkurransedyktig og
bærekraftig næringsliv hvor det utvikles nye og innovative
løsninger. EU fremhever betydningen av innovasjon, blant
annet gjennom sitt 8. rammeprogram «Horizon 2020».
Innovasjon skaper arbeidsplasser, produkter og tjenester og
er viktig for å opprettholde vår velferd. Innovative tiltak gjør
også beslutningstakere i stand til å møte miljøutfordringer på
en ny, effektiv og samfunnsøkonomisk god måte.
Innovasjon er viktig for et nyskapende, konkurransedyktig
og bærekraftig Norge. Noen viktige vekstnæringer for Norge
er energiteknologi, mineralutvinning, havbruk og maritim
teknologi. Fremtidens næringsutvikling må i større grad
ta hensyn til miljøkonsekvenser. NIVA skal være en viktig
kunnskapsleverandør til næringsliv og industri og skal bidra
med innovative miljøløsninger og produksjons- og prosessforbedringer.
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NIVAs mål i 2020

Prioriteringer fram mot 2020

• NIVA er nasjonalt og internasjonalt kjent for leveranse
av innovative, samfunnsnyttige og miljøvennlige
løsninger

• Vi skal stimulere til økt kreativitet og nytenking i hele
organisasjonen og finne nye bruksområder for vår
kunnskap

• NIVA er en ettertraktet samarbeidspartner for
innovasjonsprosjekter med næringsliv og offentlig
virksomhet

• Vi skal etablere et velfungerende system for nyskaping,
fra idéfangst til marked

• NIVAs innovasjonsprosjekter gir god inntjening
ved salg av kunnskap og løsninger

• Vi skal styrke arbeidet med å utvikle innovative løsninger
til verdiskapning for samfunn og næringsliv
• Vi skal bruke innovasjon som en arena for å styrke vårt
tverrfaglige samarbeid internt, nasjonalt og internasjonalt
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Et velfungerende og framtidsrettet
forskningsinstitutt
NIVAs organisering, administrasjon og støttesystem skal tilrettelegge for kjernevirksomheten
og bidra til at NIVA er velfungerende og framtidsrettet.
NIVA skal ha en sunn økonomisk drift og et økonomisk resultat
som gir rom for prioritering av forskning og kompetanseutvikling. Teknologi og rammevilkår endrer seg raskt, noe
som stiller store krav til organisasjonens omstillingsevne.
NIVA skal ha evne til omstilling og til å fange opp og ta i
bruk ny teknologi som bidrar til en framtidsrettet utvikling.
Vi skal ha administrative og tekniske funksjoner som holder
et høyt faglig nivå og aktivt bidrar til å videreutvikle NIVA
som en velfungerende organisasjon. Vi skal være engasjert i
den offentlige debatten og være med å påvirke utviklingen av
rammevilkårene for forskning.
God internkommunikasjon og velfungerende rutiner skal
sikre effektive arbeidsprosesser. Prosjektgjennomføringen i
NIVA skal være effektiv, kjennetegnet av kvalitet og bidra til
sunn økonomi og kompetanseutvikling. Arbeidsmiljøet skal
være godt og trygt, og vi skal opptre miljøforsvarlig.
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NIVA skal ha et solid faglig nettverk. Vår geografiske lokalisering og struktur med regionavdelinger og datterselskaper
gir strategiske utviklingsmuligheter som må utnyttes. Det blir
også viktig å etablere og videreutvikle samarbeid med andre
forskningsmiljøer og alliansepartnere.
NIVA skal legge vekt på å ha et godt omdømme basert
på høy faglig kompetanse, integritet og etiske standarder.
Kunnskapsformidling skal være en integrert del av vår kjernevirksomhet, og en effektiv intern og ekstern kommunikasjon
skal bidra til at vi når våre mål.

NIVAs mål i 2020

Prioriteringer fram mot 2020

• NIVA har økonomisk styrke til faglig fleksibilitet,
egenforskning, kompetanseutvikling og til investeringer
i forskningsinfrastruktur

• Vi skal effektivisere og fornye administrative funksjoner
og systemer i tråd med kjernevirksomhetens behov

• NIVAs administrative og tekniske funksjoner har høy
faglig kompetanse, er utviklingsorienterte og støtter
effektivt opp om kjernevirksomheten
• NIVA har høy grad av tverrfaglighet, samspill og synergi
mellom de ulike seksjonene, fagsentrene og selskapene
i NIVA-gruppen

• Vi skal fornye og tilpasse tekniske funksjoner til NIVAs
spesielle behov i tråd med den teknologiske utviklingen
• Vi skal fremme en god organisasjonskultur og sikre god
internkommunikasjon i hele NIVA-gruppen
• Vi skal styrke konkurranseevnen ved å ha en sunn
økonomisk drift
• Vi skal ha velfungerende rutiner for helse, miljø og
sikkerhet og øke bevisstheten og kunnskapen om
sikkerhet ved ulike arbeidsoperasjoner
• Vi skal etablere gode møteplasser for faglig og tverrfaglig
samarbeid og ha systemer for effektiv og kvalitetssikret
prosjektgjennomføring
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Et godt og kreativt arbeidsmiljø
NIVA skal være en attraktiv arbeidsplass. Vi skal tiltrekke,
utvikle og beholde dyktige medarbeidere.
NIVA skal levere fremragende prestasjoner og ha høye
forskningsmessige ambisjoner. Måten vi behandler våre
medarbeidere på er avgjørende for at vi skal lykkes i å realisere
våre mål.
NIVA har et godt arbeidsmiljø med dyktige medarbeidere
som bruker sine kreative sider, trives og har det morsomt og
arbeider godt sammen. Vi trenger gode kulturbærere som
bidrar til å ta vare på og videreutvikle den gode NIVAkulturen. Vi trenger effektive systemer for å fange opp nye
ideer og kreative løsninger.
Motivasjon og engasjement er grunnleggende for at medarbeidere i NIVA skal trives. For å oppnå engasjement og
eierskap må medarbeiderne bli involvert i viktige beslutninger
og identifisere seg med vår visjon og vårt verdigrunnlag.
God ledelse og medarbeiderskap er avgjørende for vår
utvikling. NIVAs ledere skal være gode rollemodeller. Vi
vektlegger spesielt nærmeste leders ansvar for å være gode,
tydelige og inkluderende ledere og deres betydning for å skape
et stimulerende og utviklende arbeidsmiljø.
Vi har mange erfarne seniorer som i løpet av strategiperioden når pensjonsalder, og det blir viktig å sikre
kontinuitet gjennom kompetanseoverføring og rekruttering.
NIVA skal ha en planlagt og langsiktig rekruttering av gode
forskere innenfor etablerte og nye fagområder.
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NIVAs mål i 2020

Prioriteringer fram mot 2020

• NIVA har et godt arbeidsmiljø med motiverte,
engasjerte og kreative medarbeidere som trives
og arbeider godt sammen

• Vi skal arbeide systematisk og langsiktig med
rekruttering og utvikling av talentfulle medarbeidere

• NIVA rekrutterer, utvikler og beholder dyktige
medarbeidere og unik kompetanse
• NIVA har gode ledere som skaper trivsel og bidrar
til at vi når våre mål

• Vi skal skape gode rammer for faglig utvikling og mestring for alle medarbeidere og stimulere til større grad av
teamarbeid, gode diskusjoner og tverrfaglig samarbeid
• Vi skal tilrettelegge for at medarbeiderne trives ved å
skape arenaer for sosialt samvær og hygge og fremme
et balansert forhold mellom arbeid og fritid
• Vi skal videreutvikle en god, tydelig og inkluderende
lederkultur og øke ledernes kompetanse
• Vi skal bevisstgjøre lederne på deres ansvar som
rollemodeller og kulturbærere
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