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Tilskuddsordningen for de regionale vitensentrene 

Besøkstall og undervisningstilbud 2021 
I 2021 var det 13 regionale vitensentre, hvorav ett ble inkludert i ordningen fra juli 2021 og var i drift 

fra november 2021. Til sammen hadde vitensentrene 602 000 besøk i 2021, hvorav drøye 60 prosent 

var barn. Det er 95 000 flere besøkende enn i 2020. I løpet av året har de levert 17 500 

undervisningstimer til 194 000 elever og lærere. Det er 39 000 flere enn året før. 

Koronapandemien 
Som i 2020, ble også vitensentrene i 2021 påvirket av koronapandemien. Det var i perioder svært 

strenge koronatiltak som begrenset besøksmulighetene og flere måtte avlyse planlagte aktiviteter. 

Sammenlignet med 2019 var antall besøkende 35% lavere og antall elever og lærere som har mottatt 

undervisning, 15% lavere. Situasjonen var likevel bedre enn året før og vi ser en økning i både 

aktiviteten og besøk fra 2020 til 2021.  

Ny utviklingsplan 
Fra og med 2021 har vitensentrene fått en ny utviklingsplan og arbeidet med å nå målene i denne er i 

gang. Undervisningen er faglig forankret i gjeldende lære- og rammeplaner. Alle vitensentrene har 

tilbud for skolene i sin region, og de fleste har på plass skriftlige avtaler med aktuelle kommuner. 

Tilbakemeldingene fra lærerne viser at en svært stor andel mener at vitensentrene er en 

læringsarena som skaper realfagsglede og at vitensentrene er et viktig supplement til 

undervisningsløpet i realfag.  

Utviklingsplan for de regionale vitensentrene 2021–2024 (pdf)

Årlig bevilgning 
I 2021 fikk vitensentrene tildelt 88,8 mill. kroner fra Kunnskapsdepartementet (KD).  

VITEN-styret fordeler bevilgningen fra KD til de enkelte sentrene. Bevilgningen kan variere noe fra år 

til år avhengig av resultatoppnåelse. Tabellen på neste side viser bevilgningen til det enkelte senter i 

ordningen for 2021 og 2022. 

https://www.forskningsradet.no/contentassets/1b8f066464544f3a8551917d42108714/viten---utviklingsplan-2021-2024.pdf
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Tabell 1: Bevilgning til de regionale vitensentrene fordelt per senter for 2021 og 2022. 

Vitensenter Driftsmidler 2021 Driftsmidler 2022

VilVite 8 772 000 9 000 000

Jærmuseet 8 700 000 9 000 000

Oslo Vitensenter 8 500 000 8 800 000

Vitensenteret i Trondheim 8 300 000 8 500 000

Nordnorsk vitensenter 8 200 000 8 400 000

Inspiria Science Center 8 200 000 8 600 000

Vitensenteret Innlandet 7 200 000 7 450 000

Vitensenteret Sørlandet 7 200 000 7 450 000

Atlanterhavsparken 5 600 000 5 600 000

DuVerden 5 700 000 5 800 000

Vitensenter Nordland 5 100 000 5 526 000

Vitenparken campus Ås 5 100 000 5 525 000

*ViteMeir 2 250 000 5 000 000

*Inkludert i tilskuddsordningen fra juli 2021 

Mer informasjon om VITEN  
På Forskningsrådets nettsider er det mer informasjon om VITEN. Det inkluderer en oversikt over de 

regionale vitensentrene, styringsgruppens medlemmer og sentrale dokumenter.   

https://www.forskningsradet.no/om-forskningsradet/forskningskommunikasjon/vitensentre/

