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FoU-landskapet: Endevendt eller hogget i stein?

Hvor skjer forskning og utvikling? 
Oversikt over internasjonale trender 

Ved forskningsleder Espen Solberg, NIFU 
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Verdens FoU er skjevfordelt
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5 land står for to tredeler
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Mer FoU i næringslivet og UoH
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Mer FoU fra offentlige kilder i Norge
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Mer offentlig FoU fra skatteinsentiver
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Arbeidsdelingen i det norske FoU-
systemet

Status og utviklingstrekk
Ved stedfortredende forskningsleder Kaja Wendt, NIFU
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Presentation Notes
Hogget i stein eller rom for endring? Etter lang tids endring i universitets- og høgskolesektoren, tenkte vi at ting stod litt stille, men det gjorde det ikke. Den lille Høgskolen i Nesna vil gjenoppstå.Jeg ville trekke frem noen tall fra indikatorrapporten om det norske FoU-systemet knyttet til Arbeidsdelingen mellom sektorene, Institusjonslandskapet og Finansieringen av FoU-aktiviteten. 



Arbeidsdeling i FoU-systemet
1. Tre jevnstore sektorer
2. Næringslivet høyest vekst fra 

80-tallet. Konkurrenter og 
konjunkturer.

3. UoH også høy vekst, noen 
hvileskjær. Studentvekst, 
finansieringssystem.

4. Instituttsektoren vokser 
også, men mindre. Nisje?

5. Helseforetakene skilles ut fra 
2007; noe vekst

Kilde: SSB og NIFU, FoU-statistikk

Presenter
Presentation Notes
ARBEIDSDELINGNæringsliv har hatt høyest vekst siden 80-tallet og står i dag for 46 % av all norsk FoU. Drivkraften her er naturlig nok å tjene penger. Konjunkturer og hva konkurrentene gjør er viktig, samtidig som virkemidlene påvirker bildet. FoU-aktiviteten i UoH-sektoren drives av studentvekst og akademisk drift. Utdanningen som sektoren også har ansvar for skal være forskningsbasert. Noen hvileskjær har det vært og tallene påvirkes også av tekniske forhold som nye tidsbruksdata. Står for over 1/3 av norsk FoU i dag (34%).Instituttsektoren er fra 1997 den minste FoU-utførende sektoren, deretter realvekst frem til i dag. Funnet sin nisje, selv om andre sektorer vokser mer. Sektoren utgjør knapt 20% i dag. Denne sektoren drives blant annet av å tjene penger på forskning. Helseforetakene kan skilles ut fra 2007, regnes i offisiell statistikk inn i øvrige offentlige sektorer. Forskning er en av 4 hovedoppgaver: Pasientbehandling Pasientopplæring, Utdanning av helsepersonell og forskning. 



Arbeidsdeling – FoU-art
Mest FoU i næringslivet => 
mest utviklingsarbeid 

Kilde: SSB og NIFU, FoU-statistikk

Presenter
Presentation Notes
Tradisjonelt har sektorene i forskningssystemet hatt en klar arbeidsdeling, der universitets- og høgskolesektoren har stått for mesteparten av grunnforskningen (Gul kurve), instituttsektoren har hatt mest anvendt forskning (oransje), mens næringslivet (mørke) har stått for brorparten av utviklingsarbeidet. Følger dere med på sektor og årstall ser dere at dette fortsatt er situasjonen i 2019. Men ikke alt er hugget i sten: Fra 2019 er anvendt forskning faktisk større enn grunnforskningen i UoH-sektoren. Forholdet mellom aktivitetstypene har vært relativt stabilt de siste 20 årene, men her er det ulike utviklingstrekk å dykke ned i; Universitetene fortsatt mye grunnforskning, særlig gamle breddeuniversitetene. I næringslivet har andelen utviklingsarbeid økt, særlig i tjenesteytende næringer. Mye grunnforskning og anvendt forskning i næringslivet i forskning og utviklingsarbeid og utvinning av råolje og naturgass. I instituttsektoren har andelen anvendt forskning økt noe på bekostning av utviklingsarbeid. Det er verdt å ta med seg at det meste av norsk FoU skjer i næringslivet og det meste er utviklingsarbeid.



Arbeidsdeling

Faglig 
Næringer, fag, tema

Menneskene 
39 % kvinner totalt, 
29 % innvandrere i UoH- og 
instituttsektor 
(Mangfoldstatistikk)

Kilder: NIFU, Mangfoldstatistikk og Forskerpersonalregisteret
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Presentation Notes
TEMA, KJØNN, MANGFOLDDet eksisterer også en arbeidsdeling i hva det forskes på, vi skal snakke mer om det tematiske senere i dag. Teknologisk innrettet utviklingsarbeid finner vi i høy grad i næringslivet. I instituttsektoren og UoH-sektoren har vi FoU-aktiviteten delt inn i ulike fagområder. �Det er forskjeller i hvem som forsker i de ulike sektorene: Kjønnsbalanse varierer mellom sektorene: totalt er 39 % av forskerne kvinner. Men færre i næringslivet: under 25% kvinner. I UoH-sektoren har det vært en positiv utvikling i kjønnsbalansen, men toppstillinger og teknologiske fag er fortsatt svært mannsdominerte og dette endrer seg med mikroskritt.Mangfoldstatistikken kobler data fra forskerpersonalregisteret med SSBs befolkningsstatistikk og viser oss at det er en høyere andel internasjonale forskere i forskning- og utdanningsinstitusjonene enn for sysselsatte generelt i Norge, totalt knapt 29 %, langt høyere andel blant stipendiater og postdoktorer (debattert).



Institusjonslandskapet – universitets- og 
høgskolesektoren

Færre læresteder
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Flere universiteter
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Presentation Notes
Ser vi nærmere på institusjonslandskapet viser tallene at det blir færre læresteder. Men dette er ikke hugget i sten. I 1967 var det  8 enheter i UoH-sektoren: Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Norges tekniske høgskole, Det teologiske Menighetsfakultet, Norges Handelshøyskole, Norges landbrukshøgskole, Norges lærerhøgskole og Norges veterinærhøgskole.På 90-tallet ble sektoren utvidet til å omfatte over 40 læresteder. Kunsthøgskolene, Diakonhjemmets høgskole, 2007 Dronning Mauds minne, Forsvarets høgskole, VID Lovisenberg, Høgskolen Kristiania, deretter SVASenere har vi fått sammenslåinger og fusjoner mellom universiteter og statlige høgskoler.Antallet ned, men mer FoU i sektoren og dermed mer ved enkeltinstitusjoner. Fremover får vi vel med en gjenopprettet enhet



Institusjonslandskapet - instituttsektoren
Mer FoU ved færre 
og større enheter: 

Fra 115 (1999) til 
84 enheter (2019)
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Kilde: NIFU, FoU-statistikk
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Dersom sykehus og museer holdes utenfor, omfattet sektoren 115 institusjoner i 1999. Ti år senere var antallet institusjoner redusert til 95 og i 2019 til 84 institusjoner.



Institusjonslandskapet – næringslivet

Flere (små) foretak har FoU, konsentrasjon av FoU går noe ned
Tjenesteytende næringer (IKT) øker mest, her utgjør små foretak 
en stor del av FoU-utgiftene

Kilde: SSB, FoU-statistikk
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Presentation Notes
Store foretak står for mesteparten av næringslivets FoU. Men de mindre står også for en betydelig og økende andel. De fleste nye FoU-foretak er små, med få sysselsatte og dermed relativt lave FoU-utgifter. Det er naturlig, siden norsk næringsliv består av svært mange små og få store foretak. Fra rundet 1 300 FoU-foretak med 10–49 sysselsatte i 2013, til 2 050 små foretak i 2019. Dette gir en noe lavere konsentrasjonsgrad over tid. En annen viktig trend er økningen i Tjenesteytende næringers FoU (IKT er størst) fra 36 % av sektorens FoU i 2003 til 56 % i 2019. Her utgjør små foretak en særlig stor del av FoU-utgiftene. Figuren til høyre viser FoU-kostnader etter sysselsettingsgruppe og hovednæring. Vi merker oss at TRENDEN GÅR I ANNEN RETNING ENN DE ANDRE SEKTORENE MED MER FOU I FLERE MINDRE ENHETER.



Finansiering – realvekst i FoU
1) Både offentlige 

kilder og 
næringsliv 
vokser

Kilde: SSB og NIFU, FoU-statistikk
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Presentation Notes
Hvem betaler for FoU-aktiviteten i Norge? Både offentlige kilder og næringsliv vokser, 



Mindre andel via Forskningsrådet
1) Både offentlige 

kilder og 
næringsliv 
vokser

2) Andelen 
Forskningsrådet 
utgjør av 
offentlige 
minker

Kilde: SSB og NIFU, FoU-statistikk
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Presentation Notes
om lag hver fjerde offentlige krone går gjennom Norges forskningsråd, denne andelen har gått noe ned over tid. 



EUs finansieringsandel av FoU økte i 2019
1) Både offentlige 

kilder og 
næringsliv 
vokser

2) Andelen 
Forskningsrådet 
utgjør av 
offentlige 
minker

3) Utland vokser, 
EU viktig

Kilde: SSB og NIFU, FoU-statistikk
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Presentation Notes
Legg merke til at skalaen her er en annen. Utland vokser på nivå med total FoU og andelen ligger rundt 8–9 prosent av total FoU de senere årene. EU-finansieringen blir viktigere, men har litt ulik rolle og vekt: I næringslivet har finansiering fra EU alene krabbet opp mot 1 prosent av total FoU siste 10 år. I UoH har andelen økt mest fra 1,5 til 2,5 % i 2019. Men mest betyr den faktisk i instituttsektoren: ligget rundt 3,5 % gjennom mange år.EU viktig for mer enn pengene; nettverk og kontakt med forskningsfronten er viktig del av begrunnelse for deltakelse. I statistikken finnes selvsagt flere detaljer; jeg synes det er interessant at for UoH-sektoren er nivået i næringslivsfinansieringen lavere i dag enn for 20 år siden, da utgjorde den nær 6 prosent, i dag 2 prosent. 



Omstillingsevnen:
Fra endringsvilje til endringsevne?
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Pandemi og grønt skifte: 
Hvor innovativt er 

næringslivet?
Er vi klare for de store omstillingene?

Ved seniorrådgiver Lars Wilhelmsen, SSB



Gode på system, mindre gode i praksis?

• Et tradisjonelt bilde er at Norges innovasjonsevne er svak

• Strukturelle forhold har ofte fått skylda
• Næringsstruktur spiller inn, samt geografi og bosetningsmønster
• Næringslivet har for lite FoU
• Norge har «feil bedrifter»

• Samtidig har Norge hatt velstand og høy produktivitet
• I sin tid ble dette omtalt som «Det norske paradokset» av OECD



Ganske så innovativt?
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Kilde: SSB, Innovasjonsundersøkelse



Eller ikke så innovativt?
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Er næringslivet «innovativt nok»?
• Sannsynligvis så innovative som de må

• Gitt egen kapasitet og eksisterende rammebetingelser

• All økonomisk aktivitet har en alternativkostnad
• Mer av noe gir nødvendigvis mindre av noe annet

• Høy lønnsomhet og stabile markeder er ikke 
innovasjonsfremmende

• Koronapandemi: En test på omstillingsevne?



Den enes død, den andres brød
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Kan vi forvente at næringslivet skal 
«redde verden»?

«Virksomheter investerer i FoU og innovasjon fordi det 
lønner seg. […] Den enkelte virksomhet tar ikke høyde for 
[…] positive samfunnseffekter i sine 
investeringsbeslutninger.»

- Nasjonalbudsjettet 2020



Kanskje ikke. 
Men vi kan påvirke rammebetingelsene!
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Kilde: SSB, Innovasjonsundersøkelse



Hva forsker vi på i Norge?
Ved forskningsleder Espen Solberg, NIFU



Hva forsker vi på i Norge?
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Er FoU-innsatsen drivende for omstilling?
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Er FoU-innsatsen drivende for omstilling?

20. oktober 2021

Petroleum

Fornybar 
Klima

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

M
ill

. N
O

K.
 F

as
te

 2
01

5-
pr

ise
r

Realvekst i hele næringslivets FoU relatert til petroleum, fornybar energi og klima. 2012-2019.                 

Kilde: SSB, FoU-statistikk



Er FoU-innsatsen drivende for omstilling?
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Realvekst i Olje- og gassnæringens FoU relatert til petroleum, fornybar energi og klima. 2012-2019. 

Kilde: SSB, FoU-statistikk



Er FoU-innsatsen drivende for omstilling?
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Realvekst i leverandørindustriens FoU relatert til petroleum, fornybar energi og klima. 2012-2019. 

Kilde: SSB, FoU-statistikk



Bidrar virkemidlene til (grønn) 
omstilling?

Ved seniorforsker Marina Rybalka, SSB

Presenter
Presentation Notes
Ev fjerne denne? Eller lage alle som Marinas.



Kriser og omstilling

20. oktober 2021

• Fasiliteter «kreativ ødeleggelse» (Schumpeter, 1942) 
• Der ressurser allokeres fra gamle og ineffektive foretak til nye foretak med ny teknologi, nye 

produkter og bedre måter å produsere og distribuere varer og tjenester på

• Eksempel 1: Oljepriskrise i 2014
• De tidligere petroleumsansatte har funnet veien til en rekke andre næringer

 flest til industrinæringen, teknisk konsulentvirksomhet og bygg og anlegg 

Næsheim H. (2016) «Hvor jobber de som sluttet i petroleumsnæringene?»

• Eksempel 2: Covid-19 pandemien
• Mange mottakere av FoU- og innovasjonsrettet støtte i 2020 var «nye» 

 Ca. 41 % av 7904 mottakere
• Relativt flere av dem kom fra næringer som historisk sett var mindre FoU-intensive

 Reiseliv, detaljhandel, bygg og anlegg, transport og logistikk og vann og avfallshåndtering

Rybalka M. (2020) «Bidrar virkemiddelapparatet til nytenking under krise» og kapitel 4.3 i Indikatorrapporten 2021

Presenter
Presentation Notes
Stor nedgang i petroleumsnæringenOmfattet både ingeniører og fagarbeidere, men også ansatte i administrasjon og andre støttetjenester

https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/hvor-jobber-de-som-sluttet-i-petroleumsnaeringene
https://www.forskningsradet.no/indikatorrapporten/les-mer/bidrar-virkemiddelapparatet-til-nytenking-under-krise/


Omfattende tiltakspakke for grønn omstilling i 2020
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«Grønn plattform»
• 1 milliard kroner over tre år
• 333 millioner kroner i 2020

 Innovasjon Norge
 Forskningsrådet
 Siva
 Enova

• Støtte til FoU- og 
innovasjonsprosjekter med 
klima- og miljøinnhold

Source: OECD Green Recovery Database (2021)

86 mill. USD to Nysnø
74 mill. USD loans to green fleet
59 mill. USD grants to green shipping
18 mill. USD to local «Klimasats»
12 mill. USD to a circular economy
12 mill. USD to green buss and ferry

Presenter
Presentation Notes
12138 mill. USD tax deductions til oil companies736 mill. USD loan guaranties to airline companies245 mill. USD purchase of regional air transp. Services110 mill. USD road, railway and coastal infrastructure3 mill. USD to ocean-based wind turbines

https://gitvfd.github.io/OECD-Green-Recovery-Policies-Sept2021/data/OECD_ENV_COVID-recovery-database_final-for-web.xlsm


FoU-støtte rettet mot petroleum, makrobilde
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Spesiell case: Leverandørindustrien
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«Leverandørindustrien til petroleumssektoren har utviklet seg sterkt 
gjennom mer enn 50 år med petroleumsvirksomhet i Norge og er i dag en 
høykompetent og internasjonalt konkurransedyktig industri». 

regjeringen.no

• En stor nedgang i 
oljesektoren etter 2014

• Stort nasjonalt og 
internasjonalt fokus på 
omstillingen mot et grønnere 
og mer bærekraftig samfunn

• Hvor mye av støttemidler 
går til denne industrien?

• Hvilke forskningstema får 
støtte?

• Bidrar offentlig støtte til 
omstillingen til nye 
markeder?

• Tilgang til høy kompetanse og 
teknologi           et godt 
utgangspunkt for å omstille seg 

https://www.regjeringen.no/no/tema/energi/olje-og-gass/leverandorindustrien/id2001283/


Et økende omfang av offentlig støtte til leverandørindustrien
Mill. kr i faste 2015-priser
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Kilde: Virkemiddeldatabase, Statistisk sentralbyrå; prosjektdata, Forskningsrådet

Presenter
Presentation Notes
- Prosjekter rettet mot næringsområdet «Petroleum»: det er en økende trend for begge virkemidler frem til 2018 med en liten nedgang deretter- Stemmer godt med en felles trend for tematisk innretning av FoU i Norge, men med et lagstemmer godt med en felles trend for tematisk innretning av FoU i Norge  enn som visst i makrobilde



Andel av total støtte til leverandørindustrien
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Kilde: Virkemiddeldatabase, Statistisk sentralbyrå; prosjektdata, Forskningsrådet

Presenter
Presentation Notes
Leverandørindustrien fikk relativt mer etter 2014 (andelen lå i snitt på ca. 1,7 % før 2014, og økte til ca. 2,5 % etter). For andelen av total innovasjonsstøtte fra Forskningsrådet som gikk til leverandørindustrien var trenden nedgående fra 2009 til 2014, økende deretter til 2017 og nedgående siden 2018. Dette er en mulig konsekvens av nedgangen i oljesektoren etter oljeprisfallet i 2014, som også påvirket leverandørindustrien. Det at industrien søkte hyppigere etter innovasjonsrettet støtte rett etter oljeprisfallet kan være et tegn på begynnende omstilling. På den andre siden, foretakene kunne søke støtte fra bredere kilder for å rett og slett overleve og finansiere ledig kapasitet i nedgangstiden.Ganske stor andel av prosjekter der leverandørindustrien er prosjektansvarlig er rettet mot petroleumPerioden etter oljeprisfallet i 2014: en klar nedgang for SkatteFUNN-midlene fra 2015, mens andelen for Forskningsrådets midler følget utviklingen i oljepriser.Det kan virke som at industrien begynte å omstille seg mot andre næringer enn petroleum rett etter den kraftige nedgangen i oljeprisene i 2014, men at denne effekten ble svekket etter noen år



Leverandørindustriens prosjekter utenom petroleum i 2020

20. oktober 2021 Kilde: Virkemiddeldatabase, Statistisk sentralbyrå; prosjektdata, Forskningsrådet



Utvikling i samarbeidsnettverk
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Kilde: Virkemiddeldatabase, Statistisk sentralbyrå

Presenter
Presentation Notes
Flere næringer er representert i nettverket over tidMer samarbeid med Institutt- og UoH-sektor



Oppsummering
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• Flere tegn på grønnere omstilling i næringslivet generelt
 Mindre FoU rettet mot petroleum etter 2014
 Færre SkatteFUNN-prosjekter er rettet mot petroleum etter 2016
 Færre Forskningsrådets prosjekter er rettet mot petroleum etter 2017

• Til en viss grad mer grønn FoU også i leverandørindustrien
 Flere næringer er med i samarbeidsnettverk
 Flere næringsområder som det forskes på (særlig via SkatteFUNN-prosjekter)

• Men!
 de fleste prosjektene er fortsatt rettet mot petroleum
 næringen er mer påvirket av situasjonen på markedet enn styrt av insentiver via virkemidler

 Fortsatt et stort handlingsrom for å stimulere omstillingen av leverandørindustrien via 
programstyrte midler



Hovedtrender i høyere utdanning
Ved seniorrådgiver Hebe Gunnes, OsloMet/NIFU
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Stor vekst i søking til høyere utdanning – tøffere konkurranse

• Stadig flere kvalifiserte søkere 
får ikke tilbud om studieplass

• Synkende andel får tilbud om 
studieplass på sitt førstevalg
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Andel kvalifiserte søkere til høyere utdanning med tilbud på førstevalg, 
tilbud på lavere prioritet og ikke tilbud om studieplass. 2014–2020.

Kilde: Samordna opptak, april 2021
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• Stabilt studenttall fra år 2000 
til 2007, før antallet igjen
øker frem til 2016

• Økende andel studenter tar 
sin utdanning ved
universiteter

• Endringer i sektoren forklarer
i stor grad denne endringen

Studenttallsutviklingen i Norge

Antall studenter i høyere utdanning i Norge etter type 
utdanningsinstitusjon. 2000–2020.

Kilde: SSB
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• Den internasjonale 
studentmobiliteten økte 
betydelig på 2000-tallet

• Også mange nordmenn tar 
hele grader i utlandet

• England, Danmark og USA har 
lenge vært populære 
studieland for nordmenn

Internasjonalisering

Antall norske helgradsstudenter i utlandet i mest populære 
studieland. 2000/01–2020/21.

Kilde: Lånekassen



• Helgradsstudenter i Norge 
med utenlandsk 
statsborgerskap har økt 
kraftig fra 2000 til 2015

• De fleste kommer fra land i 
Europa og Asia

• Kina har vært størst siden 
2018

• Klar økning i studenter med 
bakgrunn fra Danmark, Iran, 
India og Syria

20. oktober 2021

Internasjonalisering

Internasjonale gradsstudenter i Norge etter største avsenderland, 
2013–2020.

Kilde: DIKU



• Flere læresteder 
uteksaminerer 
høyere grads 
kandidater

• Flest kandidater i 
naturvitenskap og 
teknologi

20. oktober 2021

Høyere grads kandidater i Norge

Høyere grads kandidater etter fagområde. 1970–2020.

Kilde: NIFU, Akademikerregisteret
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System for monitorering av 
forskerrekruttering

Ved seniorrådgiver Hebe Gunnes, OsloMet/NIFU



System for monitorering av forskerrekruttering

53

System som følger personer som inngår en doktorgradsavtale ved et norsk lærested, frem til de går av med pensjon.

Utviklet av NIFU og SSB, sammen med Forskningsrådet, DBH/NSD/HK-dir og Kunnskapsdepartementet.



Hva monitoren kan si noe om - hovedvariabler

54

Doktorgradsstudentene
• Fagområde
• Kjønn
• Lærested
• Finansiering
• Fødeland

• Gjennomføringstid
• Gjennomføringsgrad

Videre karriere
• Bosettings- og arbeids-

markedssituasjon
• Hvor mange reiser til utlandet
• Karriere ved UF-institusjonene
• Lønn
• Mobilitet



Dimensjonering – hvor mange tas opp? 2005-2019.
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• Totalt 27 400 doktor-
gradsstudenter i perioden

• Mellom 47 og 53 prosent 
kvinner

• Lavest kvinneandel i 
teknologi (28%), høyest i 
medisin og helsefag (62%)

• Flest doktorgradsstudenter 
ved UiO og NTNU

• 80 prosent i 
stipendiatstilling

Kilde: Forskerrekrutteringsmonitoren



Gjennomføring – hvor mange fullfører? (kumulert)
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Kilde: Forskerrekrutteringsmonitoren



Hvor blir doktorene av?
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Kilde: Forskerrekrutteringsmonitoren



Karriere ved utdannings- og forsknings-
institusjonene

58

Kilde: Forskerrekrutteringsmonitoren
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Digital «omvisning» i Indikatorrapporten
Ved seniorrådgiver Mona Nedberg Østby, NIFU



forskningsradet.no/indikatorrapporten
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• tekst og analyser
• statistikk
• nyheter

Presenter
Presentation Notes
I dag har vi presentert smakebiterNettstedet består av Tekst og analyser om utdanning, FoU og innovasjonStatistikk og tabellsettNasjonale og internasjonale nyheter om temaet, ++

https://www.forskningsradet.no/indikatorrapporten/
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Kommende tall og analyser
Ved stedfortredende forskningsleder, Kaja Wendt, NIFU
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Løpende oppdatering av rapporten + 
engelsk kortversjon i desember 

Flere analyser
November: Nordiske FoU-tall 2020, Tidsbruksundersøkelsen 2020/2021 UoH-

sektoren, Analyse statsbudsjettet 2021
Desember: Fra 2022 vil all FoU-statistikk produseres i SSB og Forskningsrådet overtar 

redaktøransvaret for Indikatorrapporten. 
2022: Endelige FoU-tall 2020 publiseres i sin helhet fra SSB

Presenter
Presentation Notes
Løpende oppdatering av rapporten, engelsk kortversjon i desember. Allerede om 2 dager legger vi ut foreløpige 2020-tall. For de som er interessert i nordisk monitorering; vil vi utveksle tall med våre naboland og presentere dette i november : da kommer også Resultater fra Tidsbruksundersøkelsen som vi vet mange venter på og vi snart får tid til  å ferdigstille. FoU-komponenten i den nye regjeringens Statsbudsjett for 2021 vil også legges fremFra 2022 blir det endringer, da vil all FoU-statistikk produseres fra SSB, men av de samme folkene; medarbeiderne fra NIFU flytter på seg. Og Forskningsrådet overtar det redaksjonelle hovedansvaret for Indikatorrapporten. Da gjenstår det å takke for følge og se frem til Indikatorrapporten 2022!
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Takk for oppmerksomheten!

www.forskningsradet.no/indikatorrapporten/
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