Idékraft verden trenger
Forskningsrådet 2020

IDÈKRAFT VERDEN TRENGER

Vår rolle er å gjøre den beste
forskningen og innovasjonen mulig
• Vi jobber for å fremme
et samfunn der forskning
skapes, brukes og deles,
og bidrar til et bærekraftig
samfunn.
• Vi sørger for at de beste
forsknings- og
innovasjonsprosjektene
blir finansiert.

11,4 milliarder kr.

1750
internasjonale
fageksperter

Investert i 2020 i
forskning og
innovasjon

Over 200
uavhengige
porteføljestyremedlemmer
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Ansvar
Norges forskningsråd har ansvar for:
• Alle fag og disipliner
• Alle tematiske områder

441
Årsverk

• Alle aspekter ved forskning og
innovasjon, fra grunnleggende
forskning til forskningsbasert
innovasjon og kommersialisering

9/10
9 av 10 høyere
utdannelse; 22 % Phd,
56 % Master
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Personell i Forskningsrådet

441
årsverk

Gjennomsnittsalder

51 år
2019: 51 år

Om Forskningsrådet

65 %
kvinner
Ansa
2019: 64 %

9%
innvandrerbakgrunn
2019: 9 %

28.04.2021
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Regjeringens mål for Forskningsrådet
Økt vitenskapelig
kvalitet

Økt verdiskaping i
næringslivet

Møte store
samfunnsutfordringer

Et velfungerende
forskningssystem

God rådgiving

Verdensledende fagmiljøer

Økt konkurranseevne

Fornyelse i offentlig sektor

Økt deltagelse i Horisont
2020

Velbegrunnede
forskningspolitiske råd

Vitenskapelig kvalitet
generelt

Styrket omstilling

Hav

Strukturerende endringer

Bedre kunnskapsoverføring

Klima, miljø og miljøvennlig
energi
Samfunnssikkerhet og
samhørighet
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Prosjekt- og søknadsbehandling overordet for 2020

10,4
milliarder
til FoU

5 999
søknader

1 754
fageksperter

Utlysning

Søknad

Fageksperter/
Vurderingskriterier

16
porteføljestyrer

Beslutning

5 616
aktive
prosjekter

Bevilgning

FoU-prosjekter med bevilgning i 2020

5616
prosjekter
2019: 5 492

13,2

17

dager i snitt
godkjenne
prosjektendring

dager i snitt
godkjenne
framdriftsrapport

2019: 13,8

2019: 21

Behandlingstid prosjektoppfølging
Korona gjorde at antall søknader om å endre
prosjektplaner øker i 2020 – 25% av aktive
prosjekter søkte om endring

28.04.2021
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Færre søknader til SkatteFUNN i 2020

4131

6311

67 %

søknader

aktive
prosjekter

godkjenningsprosent

2019: 4639

2019: 6982

*Institusjons- og prosjektstøtte, og prosjekttype Andre.

Alle søknader
sendt inn før

1 sept.
behandlet før
årsslutt

28.04.2021
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Årsrapport 2020

Årsregnskap

Styring og
kontroll i
virksomheten

Årets aktiviteter
og resultater

Innledende
del

ÅRSRAPPORT 2020

Styrets
beretning

MRS 1:
Økt
vitenskapelig
kvalitet

MRS 2:
Økt verdiskapning
i næringslivet

MRS 3:
Møte store
samfunnsutfordringer

Introduksjon til
virksomheten og hovedtall
Organisasjon
Utvikling i FoU budsjett

MRS 4:
Velfungerende
forskningssystem

Styring og kontroll i
virksomheten

MRS 5:
God rådgivning

LTP:
Oppfølging av LTP
for forskning og
høyere utdanning

Framtidsutsikter

Årsregnskap
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Styrets beretning og
fremtidsutsikter

Styrets beretning

• Full kraft i ordinær virksomhet i unntaksåret 2020
• Forskningsrådet har deltatt aktivt i håndteringen av
krisen
• Idékraft verden trenger - første år med ny strategi
• Første hele år med porteføljestyring
• Forskningskvalitet på høyt nivå
• Forskning og innovasjon for verdiskaping og bærekraft
• Sammensatte utfordringer krever samarbeid i
virkemiddelapparatet
• Forsterket samisk forskning

• Senterordninger strukturerer og hever kvaliteten i
forsknings- og innovasjonssystemet
• Vellykket europeisk samarbeid
• Fortsatt prioritering av internasjonalt samarbeid
• Omfattende rådgivning rettet mot helheten i forskningsog innovasjonssystemet
• Reduksjon i virksomhetsbudsjettet er møtt med
betydelig effektivisering
• Økt forutsigbarhet i det langsiktige FoU-budsjettet er
nødvendig
• Meget god måloppnåelse i 2020

28.04.2021
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Vurdering av fremtidsutsikter

Forskningsrådet –
en del av et
bredt krise- og
beredskapssystem

Banebrytende
forskning styrker
kunnskapsberedskapen

Sett inn navnet på presentasjonen ved å klikke på Header & Footer i Insert fanen

Kraftigere virkemidler
må brukes for å møte
produktivitetsutfordringen

Globale løsninger må
utvikles i samarbeid
med Europa og resten
av verden

28.04.2021
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Årets aktiviteter og resultater

Årets aktiviteter og resultater
Full kraft i virksomheten i
unntaksåret 2020

•
•
•

«Idékraft verden trenger» setter retning
Målene i Horisont 2020 overoppfylles
Raskt implementering av koronatiltakspakkene - takket være gode systemer

MRS 1:
Økt vitenskapelig kvalitet

•

Forskningsrådsprosjekter siteres på høyde med,
eller over, landsgjennomsnittet
Økt gjennomslag i ERC
Når de beste - andelen søknader med karakter
> 5 øker

•

Økt innsats for grønn digital omstilling
FoU-aktiviteten i næringslivet kunne opprettholdes
gjennom pandemien
Digital kommunikasjon bidrar til å nå og mobilisere
flere nye bedrifter

•

•
•

MRS 2:
Økt verdiskapning i
næringslivet

•
•
•

Årsrapport 2020 / Årets aktiviteter og resultater

•
•

•
•

For svakt gjennomslaget på ERC
Advanced Grants
Svært lav innvilgelsesprosent i FRIPRO
Avslutning av vellykkede SFF-sentre
er utfordrende
De nye mulighetene for bedriftene i
Horisont Europa må utnyttes
Det er behov for mer radikal
innovasjon på flere næringsområder
Innsatsen for grønn omstilling må
styrkes

28.04.2021
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Full kraft i virksomheten i unntaksåret 2020

«Idékraft verden trenger»
setter retning

Årsrapport 2020 / Årets aktiviteter og resultater

Målene i Horisont 2020
overoppfylles

Raskt implementering av
koronatiltakspakkene takket være gode
systemer

28.04.2021
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Full kraft i virksomheten i unntaksåret 2020
Resultater

Utfordringer/Muligheter

•
•
•
•
•
•

• For mange klart støtteverdige søknader får
avslag

•
•
•
•

«Idékraft verden trenger» setter retning
Porteføljestyringen implementeres
Det bygges økt kapasitet i forskingssystemet
Målene i Horisont 2020 overoppfylles
Inntektene øker, særlig gjennom tiltakspakkene
Tildelingene øker betydelig, for på sikt å redusere
overføringene
Utvikling i overføringene er som prognostisert
Digitalisering og effektivisering av virksomheten fortsetter
God risikostyring og kontroll
Styrket innsats for grønt skifte for å bidra
til utslippsreduksjoner og næringsmuligheter

• Svært lav innvilgelsesprosent i FRIPRO
• For svakt gjennomslaget på ERC Advanced
Grants
• Kvinneandelen innenfor enkelte fagområder må
fortsatt ha oppmerksomhet
• Avslutning av vellykkede SFF-sentre

• Raskt implementering av korona-tiltakspakkene
takket være gode systemer og stor innsats fra ansatte.

Årsrapport 2020 / Årets aktiviteter og resultater

28.04.2021

17

MRS 1: Økt vitenskapelig kvalitet
Resultater

Utfordringer/Muligheter

• Forskningsrådsprosjekter siteres på høyde med, eller over,
landsgjennomsnittet

• Horisont Europa blir en viktigere
konkurransearena
• Nye virkemidler må utvikles for å møte de
kritiske samfunnsutfordringene
• Banebrytende forskning må styrkes tydeligere
gjennom flere porteføljer
• Legitimitet til søknadsbehandling må styrkes
• Dialogen med forskings- og innovasjonssystemet om porteføljeplaner må ha stor
oppmerksomhet
• Overføringsutfordringene truer satsingen på
forskning
• Vellykket utvikling av iFront blir avgjørende

• Tildeling fra FRIPRO krever karakter 6 eller 7
• Økt gjennomslag i ERC
• Humaniora-meldingen følges opp
• Økt tverrfaglig samarbeid på tvers av sektorer og fagområder

•

Bidratt til å holde forskningen i gang under pandemien ved

å utvide prosjektperioden og finansieringen av PhD og
PostDoc
28.04.2021
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Positiv utvikling i publisering og
siteringer fra Forskningsrådets
prosjekter
• Norske forskere publiserer stadig flere
vitenskapelige artikler.

+ 70 %
2010–2019

• Artikkelproduksjon har økt med 70 prosent i
perioden 2010–2019, og norske forskere publiserte
16 827 artikler i 2019 (Indikatorrapporten 2020).
• Norge 3,17 artikler per 1 000 innbyggere – Norge
er blant de landene i verden med høyest
publiseringstall.
• Betydelig økning i vitenskapelige publikasjoner fra
Forskningsrådsfinansierte prosjekter i perioden
2016 – 2019, innenfor alle fagområder, bortsett fra
en liten nedgang innenfor humaniora.
28.04.2021

19

Ifølge Web of Science har andelen
Forskningsrådsfinansierte publikasjoner i
åpne tidsskrifter ("gull") eller artikler som er
frikjøpt i andre tidsskrifter ("hybrid") økt fra
26 til 42 prosent i perioden 2015 – 2019
mens gjennomsnittet var 38 prosent i 2019.
Andelen som publiseres i
forskningsinstitusjonenes egne åpent
tilgjengelige arkiver ("grønn") har økt noe til
nærmere 50 prosent i samme periode.

Gull/hybrid

Fra 26 til 42
2015–2019

Grønn

+ 50 %
2015–2019

28.04.2021
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Søknader til, og tildelinger fra, det
europeiske forskningsrådet (ERC) øker
• Mange av de som søker ERC er forskere ved
Sentre for fremragende forskning (SFF) eller har
finansiering fra Unge forskertalenter.
• Foreløpige tall for 2020 viser at 2,5 prosent av
søknadene og 2,1 prosent av de innvilgede
prosjekter er norske.
• Synergy grants er et populært alternativ for
mange søkere. I denne prosjekttypen
samarbeider 2-4 forskere (Principal
Investigators) i et tverrfaglig prosjekt. Synergy
grants ble gjeninnført i 2018 og disse årene har
18-20 norske forskere deltatt i 12-15 søknader i
samarbeid med utenlandske forskere.

2019

2020

13 %

200

av alle søknader
fikk bevilgning

søknader
til Horisont 2020

Horisont
2020

2020

101
ERC Grants

2,1 %
av innvilgede
prosjekter er
norske

28.04.2021
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Innvilgede forskerprosjekter
14

13.1 %

13,5

13

12,5 %

12,5
12

11,6 %

11,5
11
10,5

2018

2019

2020

Andelen innvilgede forskerprosjekter (Fornyelse) gikk ned fra 13,1 prosent i 2018
til 12,5 prosent i 2019. I 2020 var innvilgelsesprosenten falt ytterligere til 11,6.
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Akademisk karriere
28%

Forskningsrådsstipendiater fortsetter i større grad
enn andre stipendiater på en akademisk karriere

72%

Forskningsrådet spiller en særlig viktig rolle for
rekrutteringen av forskere til privat sektor/
næringslivet og instituttsektoren.
• 28 prosent av doktorer finansiert av Forskningsrådet
hadde sin hovedstilling i privat sektor (2013-2015)
• Andelen som oppgir at de hovedsakelig jobber med
forskning i sin hovedstilling er høyere for doktorer med
finansiering fra Forskningsrådet
(42 prosent)

Årsrapport 2020 / Årets aktiviteter og resultater

42%
58%

28 prosent av
doktorer
finansiert av
Forskningsrådet
hadde sin
hovedstilling i
privat sektor

42 prosent
oppgir at de
hovedsakelig
jobber med
forskning i sin
hovedstilling

I 2020 gjennomførte NIFU en spørreundersøkelse blant
doktorer som disputerte for ph.d.-graden i Norge i
årene 2013, 2014 eller 2015. Av 4 323
doktorgradsutdannede, svarte 2212 på undersøkelsen.
28.04.2021
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MRS 2:
Økt verdiskapning i næringslivet
• Økt innsats for grønn digital omstilling
• FoU-aktiviteten i næringslivet kunne
opprettholdes gjennom pandemien

• Digital kommunikasjon bidrar til å nå og
mobilisere flere nye bedrifter
• De nye mulighetene for bedriftene i Horisont
Europa må utnyttes

• Det er behov for mer radikal innovasjon
på flere næringsområder
• Innsatsen for grønn omstilling må styrkes

Årsrapport 2020 / Årets aktiviteter og resultater
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Bevilgninger til forskning i og for næringslivet i 2020. Mill. kroner.

0
Energi - Næringsområde
IKT-næringen
Olje, gass
Fiskeri og havbruk
Helsenæringen
Prosess- og foredlingsindustri
Landbruk
Vareproduserende industri
Transport og samferdsel
Bygg, anlegg og eiendom
Næringsmiddelindustri
Maritim - Næringsområde
Skog og trebruk
Annen tjenesteyting
Miljø - Næringsområde
Media og kultur
Finans og bank
Reiseliv
Varehandel

Årsrapport 2020 / Årets aktiviteter og resultater
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1 000

Helseforetak
Instituttsektor
Næringsliv

UoH-sektor
Utlandet
Øvrige
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Årets aktiviteter og resultater
MRS 3: Møte store samfunnsutfordringer
Fornyelse
off. sektor
•

Økt innovasjonsaktivitet
i offentlig sektor

•

Kvalitet og kapasitet i
helserelatert FoUI har
vært avgjørende under
pandemien

•

•

Behov for en tematisk
heldekkende
innovasjonsarena
En større bredde av
aktører i offentlig sektor
må mobiliseres

Klima, miljø og
miljøvennlig energi

Hav

Samfunn –
sikkerhet & samhørighet

•

Økt innsats innenfor
petroleum og maritim
innovasjon, særlig
gjennom tiltakspakker

•

Betydelig økt innsats
mot lavutslippsløsninger, særlig
gjennom tiltakspakkene

•

God retur på
delprogrammene
Society og Security i
H2020

•

Høy aktivitet innenfor
marin forskning og
havbruk

•

Meget høy retur på
energiområdet i H2020

•

•

Store muligheter i
internasjonale markeder
for lavutslippsløsninger

Styrket forskning på
samfunnsøkonomi
knyttet til kriser

•

Koronapandemien
tydeliggjør behov for en
forsterket innsats i
bredden av området

•

Vektleggingen av globale
og internasjonale
perspektiver bør bli
enda sterkere

•

•

Årsrapport 2020 / Årets aktiviteter og resultater

Havforskningstiåret må
følges opp med
tilstrekkelige ressurser
Kompetanse- og
teknologioverføring på
tvers av havnæringene
må vektlegges

•

Mission-orienterte
satsinger må
videreutvikles

28.04.2021
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MRS 3: Møte store samfunnsutfordringer – Fornyelse i offentlig sektor
Resultater

Utfordringer/Muligheter

• Høy vitenskapelig kvalitet i prosjektene

• FoU-innsats med tydelig relevans for
innovasjonsutfordringene i offentlig sektor

• Behov for en tematisk heldekkende innovasjonsarena for å dekke behovene i alle deler av
offentlig sektor

• Økt innovasjonsaktivitet rettet mot sektoren, bådei privat
og offentlig sektor

• Virkemidlene må videreutvikles sammen med
sektoren, interessentene og brukerne

• Mer FoUI-kompetanse i stat og kommune

• En større bredde av aktører i offentlig sektor må
mobiliseres til forskningsstøttet innovasjon og
omstilling

• Flere gode og relevante prosjekter om demokrati,
styring og forvaltning
• Stort engasjement for bedre og mer effektive
velferdstjenester

• Det bør etableres støtteordninger for realisering
av gevinster fra innovasjons-prosjekter i offentlig
sektor

• Økende kapasitet og kvalitet i FoUI-innsatsen innrettet
mot utdanning og livslang læring

• Insentivene for spredning og anvendelse av FoUresultater er for svake

• Kvalitet og kapasitet i helserelatert FoUI og infrastruktur
har vært avgjørende under pandemien

• Virkemiddelapparatets samarbeid om
innovasjon i offentlig sektor må videreutvikles
og styrkes

Årsrapport 2020 / Årets aktiviteter og resultater
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Samlet innsats på innsatsområder innenfor Fornyelse i offentlig sektor

Velferdstjenester
Utdanning og livslang læring
Innovasjon i stat og kommune
Helse, forebygging og behandling
Demokrati, styring og forvaltning
0

200

400

Målrettet
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MRS 3: Møte store samfunnsutfordringer – Hav
Resultater

Utfordringer/Muligheter

• Høy aktivitet innenfor marin forskning og havbruk
• Innsatsen for grønn skipsfart viser gode resultater

• Havforskningstiåret må følges opp med
tilstrekkelige ressurser

• Gjennomført et krafttak mot leverandør-industrien

• Økte innsatsen rettet mot marine bioressurser

• Redusert klimaavtrykk fra petroleumsnæringen gis ytterligere
fart

• Redusert klimaavtrykk fra petroleumsnæringen
må vektlegges sterkere

• Videreført satsingen på havteknologi på tvers av
havnæringene

• Nødvendig med forsterket innsats knyttet til
kompetanse- og teknologioverføring på tvers av
havnæringene

• Forskerrekrutteringen til havnæringene er god, - 216 nye
stillinger i 2020

• De store næringsmulighetene knyttet til grønn
skipsfart må følges opp – inkludert en satsing på
• Fortsatt høy kvalitet i Forskningsråds prosjekter og prosjekter i
demo- og pilotprosjekter
H2020
• Økt oppmerksomheten mot marin forsøpling blir
viktig
• Betydelig økt innsats innenfor petroleum og maritim
innovasjon, særlig gjennom tiltakspakker

Årsrapport 2020 / Årets aktiviteter og resultater

• 21-prosesser knyttet til hav gir muligheter til å
sette strategisk retning

28.04.2021
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Samlet innsats på innsatsområder innenfor Hav, millioner kroner

Marin

Petroleum og mineraler

Maritim
-

200
Målrettet
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MRS 3: Møte store samfunnsutfordringer – Klima, miljø og miljøvennlig energi
Resultater

Utfordringer/Muligheter

• Meget høy retur på energiområdet i H2020
• Aktivt internasjonalt samarbeid, også mot Kina
• Samarbeid i VMA utnyttes godt, evalueringen av PILOT-E
dokumenterer dette
• Sirkulær økonomi forsterkes i porteføljen
• Tydeligere satsing på økosystemer og arealbruk
• Betydelige antall rekrutteringsstillinger knyttet til klima,
miljø og miljøvennlig energi
• Fortsatt høy kvalitet i Forskningsråds prosjekter og
prosjekter i H2020

• Nye muligheter i Horisont Europa kan utnyttes
enda sterkere
• Store muligheter i internasjonale markeder for
lavutslippsløsninger må følges opp med en
forsterket innsats på grønn konkurransekraft
• Mission-orienterte satsinger må videreutvikles
• Internasjonalt samarbeid avgjørende for å løse
globale klima- og miljøutfordringer
• Regjeringens kommende nasjonale strategi for
sirkulær økonomi må gis oppmerksomhet
• Norsk polarforskning evalueringen må følges
opp
• Innsatsen knyttet til bærekraftige byregioner og
transportsystemer er for lav
• Et globalt bærekraftig matsystem blir en
viktigere del av det grønne skifte

• Betydelig økt innsats mot miljøvennlig energi og
lavutslippsløsninger, særlig gjennom tiltakspakkene

Årsrapport 2020 / Årets aktiviteter og resultater
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Bevilgninger til innsatsområder innenfor Klima, miljø og miljøvennlig energi, millioner kroner

Miljøvennlig energi
Bioøkonomi
Klima
Landbasert miljø
Transport

CO2-håndtering
By
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MRS 3: Møte store samfunnsutfordringer – Samfunnssikkerhet og samhørighet
Resultater

Utfordringer/Muligheter

• Meget høy kvalitet på forskningen, snitt 6,1

• Koronapandemien tydeliggjøre behov for en
forsterket innsats i bredden av området
• Sterkere vektlegging av tverrfaglighet er særlig
viktig for å sikre god relevans og kvalitet
• Vektleggingen av globale og internasjonale
perspektiver bør bli enda sterkere i deler av
porteføljen
• Norsk deltagelse i internasjonale partnerskap,
med særlig vekt på ODA-partnerland vil bli
sentralt.
• Mange deltakende departement gir en krevende
finansieringssituasjon
• Gode kunnskapsoppsummeringer er nødvendig
for å synliggjøre resultater fra området

• God retur på delprogrammene Society og Security i H2020 på
henholdsvis 2,8 og 2,9 %
• Forsterket kunnskapsgrunnlaget for håndtering av
koronakrisen i lavinntektsland i Afrika
• Tyngre innsats på tverrfaglig IKT-sikkerhets-forskning

• Satsingen på global helse viser gode resultater og følges opp i
en ny 10-årsperiode
• Digitaliseringens sosiale og kulturelle konsekvenser forsterkes
i porteføljen
• Forskning knyttet til utenforskap og inkluderinger er gitt stor
oppmerksomhet
• Styrket forskning på samfunnsøkonomi knyttet til kriser

Årsrapport 2020 / Årets aktiviteter og resultater
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Bevilgninger til innsatsområder innenfor Samfunnssikkerhet og sårbarhet, millioner kroner.

Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konflikt
Global utvikling, ulikhet og demokratibygging
Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjon
Kultur, sivilsamfunn og medienes rolle

0
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Målrettet
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Årets aktiviteter og resultater
MRS 4: Velfungerende forskningssystem
•
•
•
•

•

•

Betydelig økt EU-deltakelse – retur
2,5 prosent
Sentrene skaper tydelige faglige og
tematiske tyngdepunkter
Offentlig sektor er blitt en
tydeligere aktør
Stimuleringsordningene, og særlig
STIM-EU, er avgjørende for
deltakelse i HEU
e-infrastruktur blir en sterkere
forutsetning for forskningen på de
fleste områder
Instituttsektoren må få ressurser til
å delta i det grønne skiftet

Årsrapport 2020 / Årets aktiviteter og resultater

MRS 5: God rådgivning
•

Førstegenerasjons
porteføljeanalyser og planer er
vedtatt

•

Omfattende innspill til utformingen
av HEU

•

To policy briefs; om missions
og fornyelse i offentlig sektor
System for å dokumentere
virkninger og samfunnseffekter må
på plass
Dialogarenaen må brukes mer
målrettet for å bli en inkluderende
samfunnsaktør
Kunnskapsgrunnlaget for utvikling
av neste-generasjons FoUIvirkemidler blir viktig

•

•

•

Oppfølgingen av LTP
•

Oppfølgingen av LTP er i 2020 i
særlig grad preget av pandemien:
opprettholde kapasiteten i FoUoI systemet, forstå og styrke
beredskapen knyttet til krisen,
bidra til raskere grønn omstilling

•

Dermed vridning mot målområdet
Styrket konkurransekraft og
innovasjonsevne, og
prioriteringene Hav og Klima,
miljø og miljøvennlig energi.
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MRS 4: Velfungerende forskningssystem
Resultater

Utfordringer/Muligheter

• Betydelig økt EU-deltakelse – retur 2,5 prosent

• Økt deltakelse i Horisont Europa og god balanse
mellom HEU og nasjonale virkemidler blir
viktigere
• Stimuleringsordningene, og særlig STIM-EU, er
avgjørende for deltakelse i HEU
• Instituttsektoren må få ressurser til å delta i det
grønne skiftet og annen næringsutvikling
• Potensialet i åpen forskning og innovasjon kan
forsterke produktiviteten i FoUI-systemet
• Digitalisering og e-infrastruktur blir en
forutsetning for forskningen på de fleste
områder
• Offentlig sektors deltakelse i forsknings- og
innovasjonssystemet må bli mer fremtredende

• Godt samspill mellom nasjonale/internasjonale virkemidler
• Pådriver for åpen forskning – stor andel åpne publikasjoner,
flere åpne data
• Mer robust instituttsektor – rådene er tatt til følge
• Forsterket investeringene i eInfrastruktur
• Sentrene skaper tydelige faglige og tematiske tyngdepunkter
• Offentlig sektor er blitt en tydeligere aktør i
forskningssystemet
• Mer omfattende samarbeid i virkemiddelapparatet

•

Forskningsrådets ordninger har bidratt til styrke beredskapen,
opprettholde kapasiteten, og en raskere grønn omstilling for å
komme ut av krisen.

Årsrapport 2020 / Årets aktiviteter og resultater
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MRS 5: God rådgivning
Resultater

Utfordringer/Muligheter

• «Idékraft verden trenger» – ny strategi gir retning

• System for å dokumentere virkninger og
samfunnseffekter må på plass
• Det må legges til rette for et bredt forankret og
kunnskapsbasert innspill til ny langtidsplan
• Kunnskapsgrunnlaget for utvikling av nestegenerasjons FoUI-virkemidler må videreutvikles
• Dialogarenaen må brukes mer målrettet for å bli
en synlig og inkluderende samfunnsaktør
• Det er behov for økt og mer strategisk bruk av
kunnskapsoppsummeringer
• Dialogen med forsknings- og innovasjonssystemet må vektlegges i arbeidet med nye
porteføljeplaner

• Nytt rådgivningsdokument om ressursfordelingen i hele
forsknings- og innovasjonssystemet
• Omfattende innspill til utformingen av HEU
• Etablert fire nye tverrdepartementale dialog-arenaer innenfor
prioriterte tematiske områder

• Aktiv deltager i Prosess21 og BarnUnge21
• Råd om videreutvikling av norsk instituttpolitikk
• Ny policy om åpen forskning
• Forskningsrådets internasjonale utvalg: To policy briefs; om
missions og fornyelse i offentlig sektor
• Etablert de første porteføljeanalyser og planer
• Pandemien: Tydelige og raske råd om innretning og behov
for tiltakspakker
Årsrapport 2020 / Årets aktiviteter og resultater

28.04.2021

37

Bevilgninger på LTP*-områder fra EU og Forskningsrådet, i perioden 2015 – 2020, millioner
kroner

Styrket konkurransekraft og innovasjonsevne
Utvikle fagmiljøer og fremragende kvalitet
Klima, miljø og miljøvennlig energi

Årets aktiviteter
og resultater
Muliggjørende
teknologier

4 199,4

1 641,0

11 046,9

2 618,7

10 979,5

883,4

Hav

651,8
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7 839,0

EU
Forskningsrådet

5 879,6

679,8 4 242,3

0
*Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning

15 158,9

2 418,7

Fornyelse i offentlig sektor

Samfunnssikkerhet og samhørighet

18 311,4
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15 000

20 000

25 000
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Virksomheten og hovedtall
fra årsregnskapet

Bevilgninger 2019 og 2020, millioner kroner.
Bevilgninger
2019
Kunnskapsdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Utenriksdepartementet
Samferdselsdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Arbeids- og sosialdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Barne- og familiedepartementet
Finansdepartementet
Kulturdepartementet
Forsvarsdepartementet
Sum departementsinntekter
DIVERSE
Sum inntekter

Årsrapport 2020 / Virksomheten og hovedtall fra årsregnskapet

Bevilgninger
2020

Endring
2019-20

4 754

4 653

-101

2 091
892
472
492
339
346
130
318
167
45
19
22
24
5
10 117
260
10 377

2 875
1 105
502
689
298
242
115
347
171
58
30
22
26
2
11 135,5
288,4
11 423,9

784
212
30
196
-41
-105
-15
29
4
14
11
0
2
-3
1 019
28
1 047
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27 milliarder i kontraktsfestede forpliktelser 2021–2028
14 000

12 200
12 000

mill. kroner

10 000

7 600

8 000
6 000

4 200
4 000
2 000

1 600

1 600

2024

2025-28

2021

2022

2023

Forskningsrådet har totale forpliktelser på 27,4 mrd. kroner 2021-28, hvor om lag 12,2 mrd.
kroner er forpliktelser til utbetaling i 2021.
Årsrapport 2020 / Virksomheten og hovedtall fra årsregnskapet

28.04.2021

41

1746 millioner til tiltakspakker for håndtering av koronakrisen
Tiltakspakke 1

Tiltakspakke 3
Kommersialisering 20
Næringsrettet
forskning
250

Covid-19 konsekvenser 30
Grønn
plattform
576

Grunnbevilgning 305

Petroleumsforskning
130
380
mill. kr.

Internasjonalt
institusjonelt samarbeid
20

1366

Helseinnovasjon 40

mill. kr.

Fornybar energi 120
FME 25
Lavutslipp 75

Fiskefor 20
Grønn skipsfart 65

Sirkulærøkonomi 80
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Tiltakspakke 1
380 millioner kroner
Først og fremst rettet mot å opprettholde
kapasiteten i forsknings- og innovasjonssystemet.

Tiltakspakken inneholdt to elementer;
• 250 mill. kroner i nye midler til næringsrettet
forskning og utvikling
• 130 mill. kroner i nye midler til
petroleumsforskning.
• Alle midlene er tildelt og vil bli forbrukt
i takt med prosjektenes levetid.
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Tiltakspakke 3
1366 millioner kroner
Tiltakspakken var i hovedsak rettet mot
næringsrettet forskning og omstilling.
• Formålet var blant annet å skape et
bærekraftig og samfunnsøkonomisk lønnsomt
næringsliv som bidrar til grønn omstilling,
samt å motvirke at FoU-aktivitet stoppet opp i
et redusert oppdragsmarked.
• Med unntak av formålene Grønn Plattform og
Helseinnovasjon, hvor hovedutlysningene
legges ut våren 2021, ble midlene i
tiltakspakke 3 i stor grad benyttet til å
forsterke eksisterende utlysninger i 2020
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Inntekter virksomhet
Bevilgning fra KD
780,1 mill.
Eksterne inntekter
13,7 mill.

793,8
mill. kroner
Endring mot 2019
-1,6 %

860

838,8

840

812,2

820
800

780
760

761,6

740
720

2018

Tilskudd KD

2019

Ekstern finansiering
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2020

Regnskapsført
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Hovedkostnader i millioner kroner

2019
Søknadsbehandling

Styrer

Drift

2020

30
25
12
9
295
273

Personal
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Nøkkeltall
FoU budsjett 2020
Ordinære midler

11,4

10,06 milliarder kr

milliarder. kroner
Totale tilskudd
+ 10,1%

Tiltakspakker
1,36 milliarder kr

12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
2016
Tilskudd

2017

2018

Overføring
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2019

2020

Utbetalte midler
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Nøkkeltall FoU budsjett 2020

KD

NFD
OED

4 653 mill. (-101)
2 875 mill. (+784)

Ordinære midler
1 105 mill. (+213)

KLD

689 mill. (+197)

LMD

503 mill. ( +31)

KMD

347 mill. ( +29)

HOD

298 mill. ( -41)

UD

242 mill. (-105)

Øvrige

424 mill. ( +13)

Årsrapport 2020 / Nøkkeltall FoU budsjett 2020

Tildelte prosjektmidler
6,7 mrd.
Tiltakspakker
1,1 mrd.

Regnskapsført
10,5 mrd.
Midler utbetalt etter 31.12.20

2,04 mrd.
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