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Forslag til saksliste Styremøte 2/2022

Norges forskningsråds styre 
Dato 10. mars 2022 kl. 08:30 – 13:30      

Sted Møterom Hassel 2 

Sak S 11/22 Statsråd besøk 
- Forberedelse 
- Innledning Statsråden (20 min) 
- Innledning Forskningsrådet (10 min) 
- Dialog 

08:30-09:00 
09:15- 

                10:00

Sak S 12/22 Godkjenning av sakslisten 10:05- 

Sak S 13/22 Godkjenning av referat fra styremøte 1/22, 11. feb  
- vedlegg 

Sak S 14/22 Spørsmål om habilitet 

Sak S 15/22 Orientering - vedlegg
1. Saker besluttet av styreleder   
2. Orienteringer fra administrasjonen   

         - 10:45 

Sak S 16/22 Årsrapport 2021 - vedlegg  
1. Overordnet årsrapport
2. Årsrapport 2021 Internrevisjon 

10:45-12:00

Sak S 17/22 ESFRI Forprosjektstøtte - vedlegg 12:00-12:10 

Sak S 18/22 Eventuelt 12:10-12:20

Sak S 19/22 Vedtaksprotokoll godkjennes 12:20-12:25

Sak S 20/22 Oppsummering
- Dialog mellom styre og adm. direktør 
- Dialog styret

12:25-12:45

LUNSJ 12:45-13:30 
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Norges forskningsråds styre 

Dato Fredag 11. februar 2022, kl. 10:00 – 15:00

Sted Radisson Blu Scandinavia Hotel, Holbergsgate 30, Oslo 

Til stede: 

Hilde Tonne - leder  
Kenneth Ruud – nestleder (deltok på sak 1 til 5) 
Jan Magnus Aronsen 
Mette Halskov Hansen  
Pinar Heggernes 
Kirsti Hjemdahl 
Tomas Kåberger 
Karianne Melleby 
Eimund Nygaard 
Lars Harry Vorland 
Eli Aamot 
Lena Cappelen Endresen 
Christine Daae Olseng 

Forfall:   

Til stede fra Forskningsrådet: 
Mari Sundli Tveit, administrerende direktør 
Anne Kjersti Fahlvik, områdedirektør Næringsutvikling og nyskaping 
Tove Karin Stølen, områdedirektør Virksomhetsstyring og teknologi 
Jesper Werdelin Simonsen, områdedirektør Samfunnsutvikling og digitalisering 
Fridtjof Fossum Unander, områdedirektør Bærekraft og grønt skifte 
Kristin Danielsen, områdedirektør Internasjonalisering og forskningssystemet 
Cathrine Torp, områdedirektør Kommunikasjon og brukeropplevelse 
Yves Boulmer, områdedirektør Analyse og porteføljestyring 
Randi Søgnen, stabsdirektør 
Tobias Ellingsen, referent 

Sak S 05:  
Camilla Serck-Hanssen, Senter for grunnforskning ved Det Norske Videnskaps-Akademi, 
leder porteføljestyret for Humaniora og samfunnsvitenskap, 

Agneta Herlitz, Karolinska Institutet, leder porteføljestyret for Livsvitenskap, 

Inga Berre, Universitetet i Bergen, porteføljestyret for Naturvitenskap og teknologi 

avdelingsdirektør Petter Helgesen, avdelingsdirektør Ole Johan Borge, avdelingsdirektør 
Johannes Waage Løvhaug, spesialrådgiver Harald Holm Simonsen, spesialrådgiver Christian 
Lund, seniorrådgiver Line Mariann Grønning-Wang, spesialrådgiver Stig Slipersæter
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Sak S 01/22 Godkjenning av sakslisten 

Vedtak:  Sakslisten godkjennes. 

Sak S 02/22 Godkjente referater fra styremøte 7/21, 2.12 og 9.12 

Vedtak:  Referatene godkjennes. 

Sak S 03/22 Spørsmål om habilitet

Sak S 04/22 Orienteringer 

1. Saker besluttet av styreleder 

• Styreledersak 10/21: Budsjett for Eiendomsfondet  
• Styreledersak 1/22: Oppnevning av nytt styremedlem i porteføljestyret for Helse 
• Styreledersak 2/22: Oppnevning av nytt styremedlem i porteføljestyret for Humaniora og 

samfunnsvitenskap  

2. Muntlige orienteringer fra administrasjonen 

Mari Sundli Tveit og Yves Boulmer orienterte. 

• Det pågår et arbeid med å utvikle en ny digitalvennlig og helhetlig visuell profil for 
Forskningsrådet. Målet er å få mer effekt ut av kommunikasjonsinnsatsen og redusere 
kostnader. Profilen skal rulles ut eksternt før sommeren.   

• Det har vært stor medieoppmerksomhet i siste del av 2021, og det er i hovedsak positive 
oppslag. Det var mye proaktivt mediearbeid i forbindelse med store tildelinger i 
desember og mange oppslag som resultat av dette. Grønt skifte får mest omtale i denne 
perioden, etterfulgt av Helse og velferd og Hav. 

• På bestilling fra Kunnskapsdepartementet er det utarbeidet en prognose for avsetninger 
og vurdering av framtidige forpliktelser. Notatet som er sendt til KD redegjør for 
forventede avsetninger ut 2021 og estimat på Forskningsrådets totale kontraktfestede 
forpliktelser, en analyse av optimalt utlysningsnivå og tidsplan for fastsettelsen av 
tildelingsnivå i 2022. 

• DFØ går gjennom Forskningsrådets praksis med hensyn til bruk av avsetninger sett opp 
mot økonomiregelverket. Det har vært en positiv og lærerik prosess for Forskningsrådet. 
DFØ fremlegger sine konklusjoner 11. februar. 

• Endringer i endelig FoU-budsjett for 2022 ble presentert. Årets budsjett fra 
departementene er på 10,6 mrd. (207 mill. kroner mer enn antatt budsjett 2022 i sak S 
79/21 til styret i desember).  

3. Skriftlige orienteringer fra administrasjonen 

• Prosjektet iFront og konseptet "Innsiktdrevet investeringsråd". Status 
• Notat til KD om oppdatert prognose for avsetninger og vurdering av framtidige 

forpliktelser 
• Endelig fordeling av årets budsjett 2022 
• Arbeidet med ny organisering av Forskningsrådet 
• MoU med det tyske grunnforskningsrådet PFG 
• FoU om likestilling og ikke-diskriminering 
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• Evaluering av det vitenskapelige grunnlaget for Trafikklys-systemet 
• Grønn plattform 2022 
• Evaluering av norsk rettsvitenskap 
• Plan for forskerrekruttering 
• Satsing på teknologikonvergens 
• Klager på SFF-behandlingen 

Vedtak:  Orienteringene tas til etterretning. 

Sak S 05/22  Godkjenning av porteføljeplaner for Humaniora og samfunnsvitenskap, 

Livsvitenskap, og Naturvitenskap og teknologi  

Mari Sundli Tveit introduserte saken og orienterte om prosessen for revisjon av 

porteføljeplanene. De tre fagporteføljeplanene legges fram for godkjenning i dette møtet og 

de resterende 12 planene legges fram for godkjenning i juni. Planene har vært lagt ut på en 

åpen netthøring og det kom inn 93 uttalelser til de tre fagplanene. Gjennomgående var en 

solid majoritet av uttalelsene helt eller delvis enig i mål, prioriteringer og tiltak. Fagplanene 

tar primært utgangspunkt i de samme to hovedmålene i Forskningsrådets strategi; 

Grensesprengende forskning og radikal innovasjon og Velfungerende forskningssystem. 

Planene har et felles sett med prioriteringer for grensesprengende forskning og for 

velfungerende forskningssystem. Planene omhandler også fagområdenes betydning for 

måloppnåelsen på tvers av Forskningsrådets samlede portefølje. 

De tre porteføljeplanene og arbeidet med disse ble presentert for styret av Camilla Serck-

Hanssen, leder av porteføljestyret for Humaniora og samfunnsvitenskap, Agneta Herlitz, 

leder av porteføljestyret for Livsvitenskap, og Inga Berre, medlem av porteføljestyret for 

Naturvitenskap og teknologi. Styret stilte oppklarende spørsmål til de ulike planene og 

diskuterte ulike sider ved planene som blant annet hvordan man kan identifisere og fremme 

grensesprengende forskning, internasjonale perspektiver, økende grad av data-drevet 

forskning og behov for forskningsinfrastruktur, sammenheng mellom faglige og tematiske 

prioriteringer.  

Styret kom med innspill til ferdigstillelsen av de tre fagporteføljeplanene. Styret ønsker at 

alle planene inneholder et avsnitt med fremtidsblikk som gir en horisont og et tidsperspektiv 

for planen, slik det er i planen for Livsvitenskap. Alle planene må ha en tydelig kobling til 

Forskningsrådets strategi, dette må særlig tydeliggjøres i planen for Naturvitenskap og 

teknologi. Planene bør vurdere hva økt betydning av data i og fra forskningen betyr for 

utviklingen av porteføljen og Forskningsrådets investeringer innenfor fagfeltet.  

Til det videre arbeidet med de resterende porteføljeplanen og til porteføljestyringen 

generelt kom styret med flere innspill i sin diskusjon. Styret ønsker å se en tydelig oppfølging 

av strategien i alle porteføljeplanene. Det er viktig at de ulike porteføljeplanene utfyller 

hverandre på en god måte, og særlig viktig er koblingen mellom de tematiske- og 

fagporteføljene. Det er må legges til rette for et økt innslag av HUMSAM-perspektiver i de 

tematiske porteføljene. For å legge til rette for dette ønsker styret blant annet at det 

vurderes en bredere faglig sammensetning av de ulike porteføljestyrene når de skal 

oppnevnes neste gang og vurdere krav om HUMSAM-deltakelse i søknadene til tematiske 

utlysninger. Forskningen blir i økende grad mer data-drevet og det kan legge til rette for en 

kortere vei fra grunnleggende forskning til anvendelse, disse perspektivene må følges opp. 
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EU-programmer vil bli en stadig viktigere finansieringskanal for norsk forskning fremover, 

som krever en god kobling mot EU-programmene i porteføljearbeidet.  

Styret merker seg ønsket om økte midler til den grunnleggende forskningen som ligger i de 

tre fagporteføljeplanene. Dette må følges opp i budsjettarbeidet og i den forskningspolitiske 

rådgivningen.  

Vedtak:  Porteføljeplanene for humaniora og samfunnsvitenskap, livsvitenskap og naturvitenskap og 

teknologi godkjennes med de innspill som fremkom i møtet. 

Sak S 06/22 Norsk suksess i Horisont 2020 og Horisont Europa 

Mari Sundli Tveit innledet og viste til at forventningene er store fra Regjeringen om økt retur 

fra Horisont Europa (HEU), målet er å ta tilbake 2,8 %. Vi har hatt suksess med Horisont 2020 

(H2020) med en samlet retur på 2,53%. For å øke returen vil det kreves økt innsats fra oss i 

virkemiddelapparatet og ikke minst ute i forskningsmiljøene, samtidig med mer penger til 

RES-EU og stimuleringsordningene.  

Kristin Danielsen presenterte en oversikt over de norske resultatene fra hele H2020 langs 

ulike dimensjoner. EU-midler utgjør i dag om lag en fjerdedel av de konkurranseutsatte 

offentlige midlene til norsk forskning. Dette vil øke til omtrent en tredjedel dersom 

ambisjonen, om 2,8 % retur fra HEU nås. Forskningsrådet er godt rigget for å bidra til norsk 

suksess i HEU, men det er en utfordring å få nok ressurser til et solid nasjonalt støtteapparat 

og nødvendig finansiering av økonomiske støtteordninger.  

Styret diskuterte ulike sider ved Forskningsrådets ansvar og innretning for norsk suksess i EU-

programmene. Aktiv deltakelse i EU-programmene er avgjørende for utviklingen i norsk 

forskning. Styret er fornøyd med returen i H2020, men mener det er potensial for økt 

deltakelse og da særlig fra næringslivet. Innføringen av Missions i HEU åpner også nye 

muligheter for norsk deltakelse og det må gjenspeiles i mobiliseringsarbeidet. Styret ønsker å 

holdes orientert om utviklingen i norsk deltakelse i EU-programmene og dialogen med 

departementene om ressurser til Forskningsrådet og finansiering av de økonomiske 

støtteordningene.  

Vedtak:  Administrasjonen tar med Styrets kommentarer i det videre arbeidet. 

Sak S 07/22 Styresaker 2021 og 2022 – vurdering 

Mari Sundli Tveit innledet og ga en oversikt over styresakene i 2021 og sakene som står på 

kartet for 2022, sett opp mot styrets hovedoppgaver. Saker av særskilt strategisk betydning i 

2022 vil være knyttet til oppfølging av relevante prioriteringer i Hurdalsplattformen til 

regjeringen, Forskningsrådets innspill til langtidsplanen og strategien.  

Styret diskuterte sakskartet for 2021 og 2022 og hvilke saker som bør ha særlig fokus for 

styrets arbeid fremover. Styret la vekt på at innspillet til langtidsplanen må følges opp og at 

perspektivene som ligger i innspillet må løftes frem i rådgivningen og dialog med relevante 

departementer. Styret ønsker å være med på å gi innspill til regjeringens strategi for at FoU i 

næringslivet skal utgjøre 2 % av BNP innen 2030. Styret vil også jobbe for å styrke den 

grunnleggende forskningen. Arbeid for økt volum og kvalitet i norsk forskning må sees i 
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sammenheng med oppfølgingen og EU-programmene og de muligheten som ligger der. 

Styret viste til at å ta hele landet i bruk står sentralt i norsk politikk og at Forskningsrådet har 

en viktig rolle i å bidra til økt verdiskaping og omstilling i hele landet. Styret ønsker at 

Forskningsrådet jobber aktivt med å vise fram konkrete eksempler på at forskning bidrar til 

bærekraftig utvikling i Norge. Slike eksempler kan være en god inngang til den strategiske 

diskusjonen på utvalgte områder.

Vedtak:  Evalueringen av sakskartet i 2021 samt vurdering av sakskartet i 2022 følges opp i henhold til 

Styrets diskusjon. 

Sak S 08/22 Eventuelt 

Ingen saker meldt til eventuelt. 

Sak S 09/22 Vedtaksprotokoll godkjennes 

Vedtak:  Styret godkjenner vedtaksprotokollen.

Sak S 10/22 Oppsummering 
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Saksframlegg Styremøte 2/2022 

Sak S 15/22 Skriftlige orienteringer fra administrasjonen 
Til Styret  

Fra Administrerende direktør 
 

 

 

1. Saker besluttet av styreleder 

 
*Styreledersak 3/22; Oppnevning av nye styremedlemmer til Porteføljestyret for livsvitenskap – se 

vedlegg 1 

 

2. Skriftlige orienteringer fra administrasjonen 

* Anvendelse av optimaliseringsmidler 
Mekanismen for optimalisering som ble besluttet innført i 2019 har mobilisert over 522 mill. kr. i 

perioden 2019-2021. Optimaliseringsmekanismen ble sist diskutert av Styret 02.12.21 i 

forbindelse med vedtaket om finansiering av Fellesløftet. Styret ba om en orientering om status 

og resultat av denne mekanismen – se vedlegg 2 

 

* Retningslinjer for Ansvarlig internasjonalt samarbeid i kunnskapssektoren 
I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet (KD) for 2022 fikk Direktoratet for høyere 
utdanning og kompetanse og Forskningsrådet et felles oppdrag om å utarbeide nasjonale 
retningslinjer for ansvarlig internasjonalt samarbeid i kunnskapssektoren.  
 
Det er et klart politisk ønske om økt internasjonalt akademisk samarbeid. Planen er å etablere 
landdiagnostiske faguavhengige retningslinjer som oppfordrer til samarbeid. Retningslinjene skal 
ivareta verdier som akademisk frihet, åpenhet og transparens. Samtidig skal forholdet til norske 
sikkerhetsinteresser og likeverdig partnerskap ivaretas.  
 
2022 vil bli benyttet til en omfattende informasjonsinnsamling og konsultasjon med 
kunnskapssektoren. Utkast til retningslinjer vil bli levert til KD i desember 2022, retningslinjene 
forventet ferdigstilt i juni 2023. 
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Saksfremlegg Sak til Styrets leder, 07. februar 2022 

Sak 3/2022: Oppnevning av nye styremedlemmer til Porteføljestyret for livsvitenskap  
Til  Styreleder 
Fra  Adm. direktør  
Ansvarlig direktør Områdedirektør Anne Kjersti Fahlvik  

Bakgrunn 
Styremedlemmene Anne Sverdrup-Thygeson og Vidar Steen har trukket seg fra porteføljestyret av 

jobbårsaker.  

Sverdrup-Thygeson er biolog med doktorgrad i bevaringsbiologi og professor ved Institutt for 

naturforvaltning ved NMBU. Hun er også vitenskapelig rådgiver ved Norsk Institutt for Naturforskning 

(NINA). Hennes forskningsfelt er skogøkologi og betydningen av biomangfold og arters økologi. 

Hennes kompetanse innen biologi og miljøforskning er viktig for styrets arbeid.   

Steen er medisiner med doktorgrad i molekylær biologi og arbeider som professor i klinisk 

molekylærmedisin ved UiB. Steen er også overlege ved avdeling for medisinsk genetikk på 

Haukeland. Hans forskning er innen psykiatri med fokus på biologiske- og genetiske faktorers 

betydning for sykdomsrisiko og behandlingsrespons.  

Hvorfor saken fremmes 
Styreleder har fullmakt til å erstatte medlemmer i sittende porteføljestyrer.  

Hovedpunkter 
Sverdrup-Thygeson og Steen bør erstattes med tilsvarende sterke fagpersoner med FoUI-

systemforståelse innen biologi/miljø/helse. Administrasjonen foreslår Simen Rød Sandve (f.1979) og 

Pål Jarle Johnsen (f. 1974). 

Sandve er førsteamanuensis ved Institutt for husdyr og akvakulturvitenskap, NBMU. Han er utdannet 

innen økologi og naturforvaltning med doktorgrad i evolusjonsgenetikk. Han har vært involvert i 

sekvenseringen av hvetegenomet (Science, 2014) og laksegenomet (Nature, 2016), mottatt flere 

stipend og priser (inkl. NFR-TOPPFORSKER og Fulbright) og sitter i styret i fakultet for biovitenskap.  

Johnsen er professor og forskningsgruppeleder innen mikrobiell farmakologi og populasjonsbiologi 

ved Institutt for farmasi, det medisinske fakultet, UiT. Hans forskningsfokus er innen antimikrobiell 

resistens (AMR) i et en-helse perspektiv med bredt samarbeid nasjonalt og internasjonalt. Han er 

medlem av instituttstyret ved farmasøytisk institutt og har sittet i flere internasjonale 

evalueringskomiteer (Sverige, Frankrike, Sveits, Hong Kong).  

Ved å få inn Sandve og Johnsen i porteføljestyret opprettholdes styrets profil samt koplingen til 

forskningsmiljøer ved NMBU. Ved å få inn Johnsen i porteføljestyretstyret er alle de fire største 

universitetene representert. 

VEDTAK 

Styreleder oppnevner på fullmakt fra styret Simen Rød Sandve og Pål Johnsen som styremedlemmer 

til porteføljestyret for livsvitenskap ut denne styreperioden. 

http://science.sciencemag.org/content/345/6194
http://www.nature.com/nature/journal/v533/n7602/full/nature17164.html
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 Anvendelse av optimaliseringsmidler  

Ansvarlig direktør Yves Boulmer  
Saksbehandler Kristen Ulstein  

 
Mekanismen for optimalisering som ble besluttet innført i 2019 har mobilisert over 522 mill. kr. i 
perioden 2019-2021. Bakgrunnen for mekanismen var produktivitetskommisjonens vektlegging av 
vitenskapelig kvalitet og innføring av porteføljestyring og fellesutlysning for Forskerprosjekt. Dette 
genererte behovet for en mekanisme som kunne bidra til finansiering av de beste prosjektene 
uavhengig av budsjettformål samt å kunne oppfylle forskningspolitiske mål og prioriteringer på tvers 
av porteføljer.  
 
Optimaliseringsmekanismen ble sist diskutert av Styret 02.12.21 i forbindelse med vedtaket om 
finansiering av Fellesløftet. Styret ba om en orientering om status for og resultat av denne 
mekanismen. 
 

Overordnet 

Mekanismen for optimalisering dekket i utgangspunktet fem tematiske områder: 

• Humaniora i tematiske satsinger (PORT-HUMANIORA) 

• Fagmiljøer av fremragende kvalitet (PORT-FREMRAGENDE)  

• Havteknologi (PORT-HAVTEK) 

• Næringsrettede omstillingsprosjekter (PORT-OMSTILLING) 

• Muliggjørende og industrielle teknologier (PORT-TEKNOLOGIER) 
 

 
 

For de tre siste områdene har mekanismen blitt anvendt til å forsterke spesifikke satsninger. Midlene 

har gitt mulighet til å innvilge flere prosjekter innenfor BIA og IKT-PLUSS (alle i UH-sektoren).  

Ordningene mot Humaniora i tematiske satsinger og Fagmiljøer av fremragende kvalitet har vært 

anvendt på tvers av budsjettformål. Disse har bidratt med 255 mill. kroner til delfinansiering av 44 

prosjekter med en total budsjettramme på 494 mill. kroner og som ikke ville vært finansiert uten 

optimaliseringsmidlene: 

• 21 prosjekter delfinansiert av PORT-FREMRAGENDE hvorav 13 er delfinansiert av andre 

aktiviteter enn FRIPRO, og slik sett har optimaliseringsmidlene vært utløsende.  

• Tilsvarende har 23 humaniora-prosjekter som ellers ikke ville ha blitt finansiert, mottatt midler 

fra PORT-HUMANIORA.  

• Det er særlig budsjettformålene for utdanningsforskning og utenrikspolitisk forskning som samlet 

sett har hatt mest nytte av de to optimaliseringsordningene, men også utviklingsforskning og 

forskning på samfunnssikkerhet.  

 

 

Budsjett (inntekter) Budsjett Budsjett Budsjett Sum

mill. kroner 2019 2020 2021 2019-2021

PORT-HUMANIORA 55                  55                  55                  165                

PORT-FREMRAGENDE 30                  30                  30                  90                  

PORT-HAVTEK 17                  17                  16                  50                  

PORT-OMSTILLING 44                  43                  87                  

PORT-TEKNOLOGIER 65                  65                  130                

211                210                101                522                
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Tabell 1: Antall prosjekter og budsjett (totalbudsjett i mill. kr) for prosjekter med delfinansiering fra PORT-

FREMRAGENDE og PORT-HUMANIORA pr. 31.12.21, fordelt på budsjettformål.  

 

 
Fordeling på institusjoner/sektor 

Midlene har vært fordelt på søknader til fellesutlysningen av Forskerprosjekt. Det er de fem "gamle" 

universitetene som har fått innvilget de fleste prosjektene. Det er også disse institusjonene som er 

klart dominerende i søkningstilfanget til denne utlysningen. Om lag en fjerdedel av tildelingene har 

gått til instituttsektoren. 

Figur 1: Fordeling av midler fra de to optimaliseringsordningene på institusjonstype 

 

Tabell 2: Fordeling av prosjektene på institusjoner, antall og bevilget beløp (totalbudsjett i mill. kr) 

 

PORT-FREMRAGENDE PORT-HUMANIORA

Aktivitet Ant. Prosj. Budsjett Aktivitet Ant. Prosj. Budsjett

BEDREHELSE 2 23 571 FINNUT 12 135 100

FINNUT 1 11 852 KLIMAFORSK 1 7 330

FRIBIO2 2 23 981 MARINFORSK 1 9 992

FRIHUMSAM 4 46 592 NORGLOBAL2 1 11 948

FRIMED2 1 11 999 SAMRISK-2 3 32 466

FRINATEK 1 11 404  UTENRIKS 5 56 395

HELSEVEL-H 1 11 583  Totalsum 23 253 231

KLIMAFORSK 1 11 199

MARINFORSK 3 35 960

NANO2021 4 42 938

PETROMAKS2 1 9 940

Totalsum 21 241 019

PORT-FREMRAGENDE PORT-HUMANIORA

Organisasjon Ant. prosj. Budsjett Organisasjon Ant. Prosj. Budsjett

UNIVERSITETET I BERGEN 5 58 791 UNIVERSITETET I OSLO 7 79 578

UNIVERSITETET I OSLO 3 32 636 NTNU 3 32 025

SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS 2 23 960 UNIVERSITETET I BERGEN 3 29 309

DIAKONHJEMMET SYKEHUS AS 1 11 583 UNIVERSITETET I TROMSØ 3 31 866

FOLKEHELSEINSTITUTTET 1 11 999 HØGSKULEN PÅ VESTLANDET 3 35 998

HAVFORSKNINGSINSTITUTTET 1 11 993 INSTITUTT FOR FREDSFORSKNING 2 20 948

HØGSKOLEN I INNLANDET 1 11 852 MF VITENSKAPELIG HØYSKOLE 1 11 515

INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKK 1 10 003 UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE 1 11 992

MF VITENSKAPELIG HØYSKOLE 1 11 672 Totalsum 23 253 231

NTNU 1 11 988

NORSK UTENRIKSPOLITISK INSTITUTT 1 11 999

SIMULA RESEARCH LABORATORY AS 1 11 404

SINTEF AS 1 9 940

UNIVERSITETET I TROMSØ 1 11 199

Totalsum 21 241 019
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Fordeling på LTP-områder 

Samlet har de to ordningene bidratt mest til å styrke oppfølgingen av LTP-prioriteringen Fornyelse i 

offentlig sektor:  

• Midlene til PORT-HUMANIORA har særlig gått til LPT-prioriteringene Fornyelse i offentlig sektor 

(særlig utdanningsforskning) og til Samfunnssikkerhet og samhørighet (i første rekke utenriks-

politisk forskning). 

• Midlene til PORT-FREMRAGENDE har gitt mulighet til å bevilge til flere prosjekter innenfor 

fagporteføljene (LTP-prioriteringen Fremragende fagmiljøer), men har også styrket forskningen 

ved å finansiere tematiske prosjekter med høy kvalitet innenfor LTP-prioriteringene Fornyelse i 

offentlig sektor, Hav og Muliggjørende og industrielle teknologier. 

Figur 2: Totalbudsjett for bevilgede prosjekter, bidrag til oppfylling av prioriteringer i Langtidsplanen for 

forskning og høyere utdanning. 

  

Faginndeling  

Fagfordelingen i PORT-FREMRAGENDE speiler stort sett fordeling mellom fagområdene i 

søknadsbunken til Forskerprosjekt. Det er tildelt flest prosjekter innenfor de store fagområdene 

Matematikk og naturvitenskap og Samfunnsvitenskap, men med stor spredning på fag. PORT-

HUMANIORA har også finansiert prosjekter i en bred vifte av fag. Vi merker oss at det er flest 

prosjekter innenfor språkvitenskap og at ordningen også har finansiert 4 prosjekter innenfor 

fagområdet Samfunnsvitenskap.  

 

(forts. neste side) 
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Tabell 3: Fagfordeling av tildelte prosjekter. 

 

Samlet vurdering 
• PORT-FREMRAGENDE har spilt en viktig rolle i å sikre at færrest mulig søknader om 

Forskerprosjekt med høy vitenskapelig kvalitet blir avslått, selv om budsjettformålet de har søkt 

til, har små budsjettrammer eller prosjektet er vurdert som lite relevant for dette formålet. Fra 

og med 2022 er budsjettmidlene allokert til finansieringen av Fellesløft IV.  

• PORT-HUMANIORA har stor betydning for å oppfylle målet i Humaniorameldingen om 5 % 

humaniora. Det er optimaliseringsmidlene som gjør at antallet sterke  humaiorasøknader til 

utfordringsdrevet tematisk forskning innvilges i et visst monn. I 2021 ble kun to prosjekter 

innvilget i ordinær søknadsbehandling i de tematiske porteføljene. Mange søknader når ikke opp 

i ordinær konkurranse, ofte til tross for høy vitenskapelig karakter og pga. svak relevans. 

Ordningen har bidratt til at mange flere humaniorasøknader til de tematiske satsingene har blitt 

innvilget.  

 

 
 

 

PORT-FREMRAGENDE PORT-HUMANIORA

Fag Ant.prosj Fag Ant.prosj.

Humaniora 2 Humaniora 17

Ikke-europeisk/-vestlig historie 1 Andre filosofiske fag 1

Klassisk arkeologi 1 Andre språkvitenskapelige fag 1

Matematikk og naturvitenskap 8 Anvendt språkvitenskap 1

Bioinformatikk 1 Arkitektur og design 1

Genetikk og genomikk 1 Engelsk språk 1

Marinbiologi 1 Etikk 1

Matem. modellering og numeriske metoder 1 Filosofi 1

Petroleumsgeologi og -geofysikk 1 Ikke-europeisk/-vestlig historie 1

Uorganisk kjemi 1 Kulturvitenskap 1

Økologi 2 Nordisk litteratur 1

Medisin og helsefag 3 Nordiske språk 1

Epidemiolog, med./odont. stat. 1 Språkvitenskapelige fag 4

Helsetjeneste-, helseadmforskning 1 Tegnspråk 1

Medisinsk immunologi 1 Østasiatisk kulturvitenskap 1

Samfunnsvitenskap 6 Samfunnsvitenskap 4

Andre pedagogiske fag 1 Allmennpedagogikk 1

Internasjonal politikk 1 Internasjonal politikk 1

Klinisk psykologi 1 Sosialantropologi 1

Psykologi 1 Sosiologi 1

Samfunnsøkonomi 1 Ikke merket med fag 2

Sosialantropologi 1 Totalsum 23

Teknologi 2

Mekaniske/strømningstekn. fag 1

Nanoteknologi 1

Totalsum 21
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Saksbehandler Bjørn Skavlan 
Vedlegg 1. Årsrapport 2021

2. Årsregnskap 2021 for Forskningsrådet og Eiendomsfondet  

Bakgrunn  
Forskningsrådets årsrapport for 2021 er den formelle tilbakemeldingen til departementene om 
bruken av bevilgningene over statsbudsjettet og tildelingsbrevene for 2021. Årsrapporten skrives på 
bakgrunn av tildelingsbrevene, som også inneholder krav til årsrapporten for 2021. Rapporten gir en 
redegjørelse for Forskningsrådets virksomhet og måloppnåelse i 2021.  

Forskningsrådet er av departementet pålagt å utarbeide Forskningsrådets årsrapport i to deler:  
• Forskningsrådet årsrapport: Dette er den overordnede årsrapporten for hele virksomheten, og 

gir i særlig grad en rapport på målene for Forskningsrådet. Dette er den foreliggende rapporten. 
Rapporten har frist 15. mars 2022. 

• Vedlegg til årsrapporten: Departementsrapporten er en redegjørelse for bruken av det enkelte 
departements bevilgning. Rapporten gir for hvert enkelt departement en virksomhetsoversikt, 
redegjør for oppfølging av føringer, og rapport om resultater fra 2021. Rapporten har frist 1. mai 
2022. 

Dette betyr at det kun er Forskningsrådets overordnede årsrapport som er til behandling på dette 
møtet. Det er gjennom denne rapporten Styrets årsberetning og regnskapet godkjennes. Det er også 
denne rapporten som skal gi grunnlag for Styrets vurdering av måloppnåelse på de fem målene som 
Forskningsrådet er satt til å styre etter. Det er også denne rapporten som skal legges til grunn på 
etatsstyringsmøtet mellom Kunnskapsdepartementet og Styret i juni.  

Departementsrapportene har som nevnt frist 1. mai. Det legges ikke opp til at Styret skal godkjenne 
departementsrapportene, siden aktiviteter og resultater dokumentert i disse rapportene er lagt til 
grunn også for den overordnede rapporteringen. Det foreslås derfor at administrerende direktør gis 
fullmakt til å ferdigstille og godkjenne departementsrapportene.  

Den årsrapporten Styret får til behandling på dette møtet er tekstlig komplett. Rapporten vil 
imidlertid bli gitt et profesjonelt design med bilder og eksempler fra forskning og innovasjon. Denne 
versjonen vil foreligge til fristen 15. mars og være den som blir eksternt distribuert, også til 
departementene. I år vil design og eksempler få et gjennomgående tema. Tema er "Fred og konflikt" 
og hentet fra Forskningsdagene 2021. Hensikten er ytterligere å utnytte formidlingsmaterialet som 
ble utarbeidet til Forskningsdagene, samtidig som en synliggjør et meget aktuelt tema. 
Forskningseksemplene er foreløpig angitt med tittel i dokumentet.  

Hvorfor saken fremmes 
I denne saken er det lagt til rette for at Styret skal kunne slutte seg til Styrets beretning, forslaget til 
vurdering av måloppnåelse og godkjenne årsregnskapet, for på den måten å slutte seg til den 
samlede årsrapporten for 2021. Administrerende direktør foreslås gitt fullmakt til å utforme den 
endelige rapporten på bakgrunn av Styrets godkjenning. 

Hovedpunkter 
Årsrapportens utforming 
Forskningsrådets følger krav for årsrapportering for underliggende statlige virksomheter satt av 
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). Rapporten skal ha følgende struktur: 
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 Del I. Styrets beretning 

 Del II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall 

 Del III. Årets aktiviteter og resultater 

 Del IV. Styring og kontroll av virksomheten 

 Del V. Vurdering av framtidsutsikter 

 Del VI. Årsregnskap 

En overordnet tilbakemeldingen fra etatsstyringsmøtet var at fjorårets rapport var ytterligere 
forbedret. Etatsstyrer forventer imidlertid at Forskningsrådet i framtidige årsrapporter i enda større 
grad belyser Forskningsrådets merverdi og vurderer utfordringer knyttet til egen innsats og 
eventuelle tiltak som bør iverksettes.  

I årets rapport er det lagt vekt på ytterligere å imøtekomme denne tilbakemeldingen, særlig i 
oppsummering av måloppnåelse under hvert mål og strategiske område. Dette er gjort ved at det for 
hvert strategisk område er gitt en punktliste hvor de viktigste resultater, utfordringer og muligheter 
er gjengitt. Hensikten er å få frem en vurdering som tydeligere oppsummer og syntetiserer 
resultater, utfordringer og muligheter og samtidig får frem Forskningsrådets bidrag. Det er også lagt 
vekt på å korte ned rapporten, slik at den skal bli mer tilgjengelig. Lengden på årsrapporten er 
redusert med over 1/3 sammenlignet med fjoråret.  

Etatsstyrer hadde også en rekke kommentarer knyttet til hvert målområde, med forventinger til 
fremtidig rapportering. Disse er så langt det er mulig, utkvittert under det enkelte målområdet.  

Del I Styrets beretning 
Beretningen gir en kort overordnet vurdering av utviklingen i norsk forskning i 2021 og 
Forskningsrådets bidrag. Det trekkes frem arbeidet med innspillet til revidert langtidsplan, dialogen 
og rådgivningen rundt fornyelse av porteføljeplanene, suksessen i Horisont 2020, innsatsen for grønn 
omstilling i næringslivet, etableringen av fellesløftet, forskningens bidrag til håndteringen av 
pandemien og arbeidet med å utvikle en mer effektiv digital søknadsbehandling og virksomhet, og at 
avsetningen er betydelig redusert.   

I Styrets beretning blir det videre gitt en samlet vurdering av Forskningsrådets måloppnåelse på de 
fem målene for Forskningsrådet. Den samlede måloppnåelse foreslås vurdert som meget god.
Vurderingen er knyttet til at aktivitetsnivået og prosjektinnsatsen aldri har vært høyere. Det er også 
knyttet til at forskerne lykkes bedre på arenaer som forutsetter høy vitenskapelig kvalitet, flere og 
svært mange nye bedrifter uten tidligere erfaring med Forskningsrådet viser økt FoU-aktivitet, norsk 
forskning har overoppfylt målet om to prosent retur fra Horisont 2020 og rådgivningen overfor 
departementene er mer kunnskapsbasert og dekker på bedre måte helheten i forsknings- og 
innovasjonssystemet – også mot EUs rammeprogram. Satsinger mot de store samfunnsutfordringene 
viser betydelig økt innsats og tydelige dokumenterte samfunnseffekter. I tillegg har Forskningsrådet 
realisert porteføljestyringen i 2021 i sin fulle bredde, både som investeringsvirksomhet, men også 
som rådgivnings- og dialoginstrument. Selv om det er en positiv utvikling på alle målområder, er det 
likevel forbedringsområder og nye muligheter som det må gripes tak i fremover.  

I malen fra DFØ settes det ikke formelle krav til innholdet. Mange opplysninger som normalt tas med 
i denne type beretninger, som likestilling, ytre miljø og arbeidsmiljø er ikke omtalt i Styrets beretning, 
siden dette er redegjort for i andre deler av årsrapporten.  

Styrets beretning inneholder normalt en vurdering av framtidsutsikter eller utfordringer fremover. I 
malen er dette punktet skilt ut som et eget kapittel (kapittel 5). Det forslås at Styret vurderer dette 
avsnittet i sammenheng med kapittel 1. Styrets beretning.  

Del II Introduksjon til virksomheten og hovedtall 
I dette kapitlet omtales styrestrukturen i Forskningsrådet, sammen med noen nøkkelopplysninger om 
denne strukturen. I kapitlet omtales også Forskningsrådets virksomhetsbudsjett, organisasjon og 
nøkkeltall for driften, i tillegg til at særskilte rapporteringskrav knyttet til den administrative 
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virksomheten utkvitteres. I dette kapitlet gis det også informasjon om hovedtall for Rådets FoU-
virksomhet. Det vil si de samlede FoU-bevilgningene og fordeling av disse på styrende organer og 
FoU-instrumenter (søknadstyper).  

Som det framgår av rapporteringen er de faktiske virksomhetskostnader i 2021 mindre enn det 
inntekten tilsier. Dette har først og fremst sammenheng med koronarestriksjoner og forsinkelser i IT-
investeringer. Overskuddet foreslås plassert på administrativ avsetning. Det forventes et stramt 
virksomhetsbudsjett fremover.  

Forskningsrådets samlede FoU-inntekter var i 2021 på 10,2 mrd. kroner. Bevilgningene i 2021 var 
preget av et vesentlig engangskutt for å redusere avsetningene. Innenfor FoU-virksomheten er 
forbruket vesentlig høyere enn det inntektene legger til rette for. Forbruket var på 11,7 mrd. kroner 
og øker meget sterkt.  Avsetningene ble i 2021 på 2,46 mrd. kroner mot 3,965 mrd. kroner i 2020. 
Altså en vesentlig reduksjon og betydelig større, enn det engangskuttet i 2021 skulle tilsi. Dette er 
oppnådd gjennom en aktiv og planmessig likviditetsstyring som sikret tidenes høyeste aktivitetsnivå.  

Del III Årets aktiviteter og resultater 
I dette kapitlet gis det en resultatrapport strukturert etter de fem hovedmålene i styringssystemet 
for Forskningsrådet. Styringsstrukturen innebærer at det under hvert målområde er fastsatt 
strategiske områder som skal gis særlig oppmerksomhet i styring og rapportering. Disse er i all 
hovedsak sammenfallende med mål og prioriteringer i langtidsplanen. Til hvert strategisk område er 
det utviklet et sett med styringsinformasjon, besluttet av KD i dialog med de andre departementene 
og Forskningsrådet, som det skal redegjøres for. Styringsinformasjonen har form av kortere 
utredninger langs dimensjoner og indikatorer som det ønskes særlig oppmerksomhet rundt. Det 
innebærer at rapporteringen kan virke noe smalere enn det en annen tilnærming ville gitt. I tråd med 
forventningene blir det først og fremst gitt en rapport om resultater. Det inngår allikevel en del 
beskrivelse av aktivitet i rapporteringen.  

Som nevnt over er hvert strategisk område utkvittert gjennom en punktliste hvor de viktigste 
resultater, utfordringer og muligheter er gjengitt. Denne punktlisten skal i tillegg til å oppsummere 
resultater, utfordringer og muligheter, også gi et implisitt uttrykk for måloppnåelse på målområdet. 
En måloppnåelse som legges til grunn for Styrets vurdering av Forskningsrådets samlede
måloppnåelse i Styrets beretning.  

Del IV Styring og kontroll av virksomheten 
I dette kapitlet gis det en kort skisse av Forskningsrådets opplegg for virksomhetsstyring i tillegg til en 
gjennomgang av hovedelementene i Forskningsrådets risikostyring. Det redegjøres også for særskilte 
tiltak i 2021 for å ivareta styring og kontroll, blant annet implementering av et nytt kvalitetssystem. 
Risikonivået oppfattes å være høyest knyttet til effektiv ressursbruk for gjennomføring av prosesser, 
kapasitet til å ta i bruk ny teknologi, og evne til å følge opp omfattende og samtidige endringer. 
Særlig oppmerksomhet vil bli gitt til trusselen fra cyberkriminelle. Dette er noe som har høy prioritet i 
vårt beredskapsarbeid. 

Del V Vurdering av framtidsutsikter 
I dette kapitlet gis det en kort vurdering av framtidsutsikter. Vurderingene er i all hovedsak knyttet til 
Forskningsrådets ansvarsområde, men også relatert til et bredere forsknings- og innovasjonspolitisk 
bakteppe.  Det trekkes frem behovet for større kunnskapsberedskap i møte med fremtidens 
utfordringer og kriser, verdiskapings- og produktivitetsutfordringen i norsk økonomi, behovet for mer 
kraftfulle virkemidler i møte med samfunnsutfordringene, innovasjonsutfordringen i offentlig sektor, 
hurtigere grønn omstilling og økt bærekraft og utnyttelsen og samarbeidet innenfor Horisont Europa 
og resten av verden om globale løsninger.  

Del VI Årsregnskap 
Det totale årsregnskapet er satt opp med to uavhengige resultatområder – FoU-regnskapet og 
virksomhetsregnskapet. Virksomhetsregnskapet inkluderer regnskapene for Kilden og 
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Teknologirådet. Eiendomsforvaltningen er definert som et statlig fond og i årsrapporten fremlegges 
et eget årsregnskap med budsjett for dette.  

FoU-midlene fremstilles som tilskuddsforvaltning uten resultateffekt ved at årets bevilgninger 
inntektsføres i takt med forbruket. Regnskapsførte inntekter i resultatregnskapet vil derfor ikke 
tilsvare årets bevilgninger. Nedenfor gis nøkkeltall til resultatområdene.  

 FoU-budsjettet: Forskningsrådet mottok 10,2 mrd. kroner i 2021 til forskningsaktiviteter og 
prosjekter, hvorav bevilgninger fra departementer utgjorde 9,9 mrd. kroner. Årets forbruk er 
på 11,7 mrd. kroner. De regnskapsførte avsetningene (overføringene) utgjør ved 
årsskiftet 2,46 mrd. kroner. Fremtidige prosjektforpliktelser for perioden 2022 -2029 er på 
totalt på 33,6 mrd. kroner. 

 Virksomhetsbudsjettet: Forskningsrådet mottok 825 mill. kroner i virksomhetsinntekter, hvor 
bevilgning fra Kunnskapsdepartementet var på 807. Virksomhetskostnadene i 2021 var på 
809 mill. kroner. Forbruket er noe under årets inntekter og administrativ avsetning (ikke 
inntektsført bevilgning) øker med 16,9 mill. kroner fra 15,2 mill. til 32,1 mill. kroner. 

Forskningsrådet er underlagt reglement for økonomistyring i staten, og egen hovedinstruks fra KD. 
Regnskapet skal revideres av Riksrevisjonen, som avslutter den finansielle revisjonen etter Styrets 
godkjenning, og gir en uttalelse om regnskapet i egen beretning. Styret skal derfor godkjenne 
regnskapet, men med et forbehold om at Riksrevisjonen ikke finner vesentlige feil eller mangler. 

Forslag til vedtak 

Styrets beretning for 2021 godkjennes. Beretningen justeres i henhold til Styrets kommentarer.   

Introduksjon til virksomheten og hovedtall bearbeides videre i tråd med eventuelle kommentarer fra 
Styret. 

Styret slutter seg til vurdering av måloppnåelsen som er gjort på de fem målområdene i kapittelet om 
Årets aktiviteter og resultater. Vurderingene justeres i henhold til Styrets kommentarer. 

Styret slutter seg til den samlede vurdering av risiko gitt i kapittelet om Styring og kontroll av 
virksomheten. Vurderingen justeres i henhold til Styrets kommentarer. 

Styret slutter seg til Vurderingen av framtidsutsikter. Vurderingen justeres i henhold til Styrets 
kommentarer. 

Styret godkjenner årsregnskapet for 2021 for Forskningsrådet og årsregnskap og budsjett for 
Eiendomsfondet, med resultatregnskap for 2021, balanse pr. 31.12.2021, tilhørende noter og 
kontantstrømsanalyse, slik det framgår av Årsrapport 2021 med vedlegg. Gjenstående midler på 
administrativ avsetning overføres til 2022. Godkjenningen gjøres med forbehold om at Riksrevisjonen 
ikke finner vesentlige feil eller mangler i sin revisjon. 

Administrerende direktør får fullmakt til å ferdigstille og godkjenne departementsrapportene.
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1 Styrets beretning 

Idékraft verden trenger 
Forskningsrådet jobber for et samfunn der forskning blir skapt, brukt og delt, og vi bidrar til omstilling 

og et mer bærekraftig samfunn. Vi skal være en markert forsknings- og innovasjonspolitisk aktør 

nasjonalt og internasjonalt, investere strategisk i de beste prosjektene, være en synlig og 

inkluderende samfunnsaktør og en kunnskapsbasert rådgiver. 

Forskningsrådets strategi Idékraft verden trenger slår fast at Forskningsrådet skal gi næring til nye 

ideer og gjøre grensesprengende forskning og radikal innovasjon mulig. Den understreker at det er 

avgjørende at forskning og innovasjon leverer kunnskap og løsninger som landet og verden trenger 

for å møte de store utfordringene samfunnet står overfor. Gjennom strategien staker vi ut kursen for 

hvordan Forskningsrådet skal innrette sin innsats for å nå myndighetenes mål for forskning og 

innovasjon.  

Tidenes høyeste aktivitetsnivå i Forskningsrådet 
Forskningsrådets samlede investeringer i forskning og innovasjon i 2021 utgjorde 11,9 mrd. kroner. 

Det er en betydelig økning fra 2020 hvor tilsvarende innsats var på 10,4 mrd. kroner. Alle mål og 

prioriteringer i langtidsplanen viser økt innsats. Dette er dels en følge av at tiltakspakkene i 2020 

først fikk vesentlig effekt i 2021, men også av et ekstraordinært høyt aktivitetsnivå for å redusere 

avsetningene. 

Det er en markant økning i innsatsen mot områder i langtidsplanen som bidrar til økt forskning og 

innovasjon i næringslivet. Det er også en tydelig økning mot områder som fremmer grønn omstilling. 

Tiltakspakkene og økte budsjetter har i særlig grad bidratt til økt innsats på disse områdene. Også 

satsingen på fornyelse i offentlig sektor, helse og samfunnssikkerhet og globale utfordringer har en 

tydelig økning. Dette har først og fremst sammenheng med et ekstraordinært høyt aktivitetsnivå for 

å redusere avsetninger på områdene. Det samme gjelder banebrytende forskning.  

Tidens høyeste aktivitetsnivå skjer i all hovedsak uten økte bevilgninger i 2021. Heller ikke 

bevilgningene i 2022 viser en vesentlig økning. Dette innebærer at en slikt aktivitetsnivå ikke kan 

videreføres. Styret mener en slik utvikling vil svekke Forskningsrådets evne til å ta del i den grønne 

omstillingen samfunnet står ovenfor.  

Forskning og innovasjon har bidratt vesentlig til håndtering av pandemien  
Gjennom 2021 har Forskningsrådet opprettholdt og videreutviklet ordinær virksomhet, samtidig med 

en ekstraordinær innsats knyttet til pandemien, som også i 2021 medførte betydelige utfordringer 

for forsknings- og innovasjonsaktørene. Det globale forsknings- og innovasjonssamfunnet har vist en 

solid evne til internasjonalt samarbeid og teknologiutvikling. 

Forskningsrådets innovasjonspris til NTNUs koronatest er et godt eksempel på hvordan langsiktig 

grunnforskning og tverrfaglig samarbeid raskt kan gi en innovasjon av stor betydning for 

befolkningen, helsetjenesten og samfunnet. Immunolog Anne Spurkland ved UiO vant Forsknings-

rådets formidlingspris i 2021 for sin formidling og folkeopplysning om immunforsvaret. Hun har vært 

en synlig stemme i debatten om koronapandemien og har bidratt til en kunnskapsbasert debatt om 

pandemirelaterte spørsmål. Styret mener at begge prisene på en god måte synliggjør forskningens 

rolle i en bærekraftig samfunnsutvikling.  
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Porteføljestyringen av FoU-investeringene er videreutviklet 
Porteføljestyringen, organisert gjennom 16 porteføljestyrer, bidrar til å realisere Forskningsrådets 

satsinger og ivareta departementenes tildelinger til forskning og innovasjon på en helhetlig måte. En 

pågående følgeevaluering av overgangen til porteføljestyring skal sikre læring og forbedring. 

Forskningsrådets porteføljeplaner setter retningen for vår innsats og sikre at vi støtter de beste og 

mest relevante prosjektene. I 2021 er det satt i gang et omfattende arbeid med å revidere alle 

porteføljeplanene gjennom en åpen og bred dialog med ulike aktører i alle sektorer. Portefølje-

planene beskriver investeringsmål, tiltak og forventede virkninger og samfunnseffekter av 

investeringene. Porteføljeplanene vil derfor også fungere som policy- og rådgivningsinstrumenter 

innenfor de områdene de dekker.  

Høyere ambisjonsnivå for fremtidens forsknings- og innovasjonspolitikk anbefales  
Forskningsrådet har i 2021 gjennomført et omfattende arbeid med innspill til ny langtidsplan for 

forskning og høyere utdanning (LTP). Styret har hatt flere seminarer med faglige diskusjoner om 

utvalgte tema som internasjonalisering, forsknings- og innovasjonspolitikk for fremtiden, 

samfunnsoppdrag ("missions") og kobling mellom utdanning, forskning og innovasjon. 

Forskningsrådet har bl.a. gitt anbefalinger om hva som bør være de viktigste prioriteringene i neste 

planperiode. Anbefalingene bygger på et omfattende kunnskapsgrunnlag om de viktigste 

utfordringene vi står overfor nasjonalt og globalt. Videre anbefales en storsatsing på 

samfunnsoppdraget "Norge etter oljen" og ambisiøse opptrappingsplaner for langsiktig 

grunnleggende forskning, teknisk-industrielle institutter og infrastruktur for forskningsdata blant 

kjernepunktene.  

Økt vitenskapelig kvalitet gjennom Forskningsrådets investeringer 
Det er økende kvalitet på søknadene til forskerstyrte prosjekter i Forskningsrådet, likeens en 

betydelig økning i vitenskapelige publikasjoner fra Forskningsrådsfinansierte prosjekter i perioden 

2016-2020. Samtidig er det en svært positiv utvikling i antall søknader og innvilgede prosjekter i ERC i 

løpet av Horisont 2020, noe som viser at norske forskere konkurrerer på et høyt internasjonalt nivå. 

Innvilgelsesgraden blant klart støtteverdige prosjekter, særlig når det gjelder forskerinitierte 

prosjekter, gir grunn til bekymring. Innvilgelsesgraden for søknader med samlet karakter mellom 5 og 

7 sank fra 24,6 til 21,9 prosent i 2021. Avslag på svært gode søknader er tapte muligheter for Norge.  

Grunnleggende forskning av høy kvalitet er fundamentet i kunnskapssystemet og må i enda større 

grad spille sammen med annen forsknings- og innovasjonsaktivitet. Styret er opptatt av å 

kontinuerlig utvikle og effektivisere utlysnings- og investeringsprosessene, sikre god kvalitet i 

søknadsbehandlingen, og opprettholde og øke tilliten til at systemet identifiserer og bevilger til de 

beste prosjektene. En bred fremtidsrettet kunnskapsberedeskap krever styrket finansieringen av den 

grunnleggende forskningen. 

Forskningsrådet utløser FoU som skal øke den samlede verdiskapingen i norsk økonomi  
Norsk næringsliv må gjennom en grønn omstilling. Forskning og innovasjon skal bygge bro inn i en 

bærekraftig fremtid gjennom kunnskapsfortrinn og styrkeområder i næringslivet og hos 

kunnskapsmiljøene. Generelt er utviklingen for næringsrettet forskning i 2021 meget god. Det er økt 

søkning til tilskuddsordningene, høy prosjektkvalitet og stor bredde i porteføljen med hensyn til 

områder/bransjer, bedriftsdemografi og geografi. Den grønne digitale omstillingen er gjennom-

gående i søknadene både fra nytt og eksisterende næringsliv. Gjennom Grønn plattform har 

Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva sammen bevilget 1,2 mrd. kroner til store grønne 
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omstillingsprosjekter. Tolv ambisiøse prosjekter over hele landet får mellom 50-120 millioner kroner 

hver for prosjekter innenfor bioøkonomi, energi og industri.  

FoU-innsatsen i næringslivet må dobles dersom man skal nå det nasjonale målet om 2 prosent av 

BNP i 2030. Styret er bekymret for at tilgang på kompetanse kan bli en begrensende faktor, og særlig 

er digital kompetanse en utfordring for bredden av næringslivet. Styret mener at tilsøkning, bredde 

og kvalitet viser at offentlig støtte til den næringsrettede forskningen kan og bør oppskaleres. 

Forskningsrådet finansierer forskning som er nyttig for samfunnet, og for å møte de store 
samfunnsutfordringene  
Forskning og innovasjon for å møte store samfunnsutfordringer bygger på tverr- og transfaglighet 

samt utstrakt samarbeid på tvers av sektorer og aktørgrupper, og har gjennomgående meget høy 

vitenskapelig kvalitet. Dette kommer til uttrykk gjennom høy skår i Forskningsrådets konkurranse-

arenaer, meget godt tilslag, med tilsvarende høy returrate fra Horisont 2020, over 4 prosent for 

enkelte områder, og sterke evalueringer. Forskningen har betydelige virkninger på tvers av sektorer 

og næringer. Store samfunnsutfordringer krever et godt forskningsbasert kunnskapsgrunnlag for 

virksomhetene i offentlig sektor, og ikke minst for god politikkutforming. En bør også vurdere å 

utvikle mer treffende instrumenter for å øke offentlig sektors bruk av forskningsinstitusjonenes 

kompetanse. 

Styret mener at samfunnsoppdrag kan bli en meget relevant tilnærming for å sikre vår evne til å 

møte store samfunnsutfordringer, og vil bidra til å ta i bruk denne type synergi- og sektor-

overgripende virkemidler i møte med utfordringene. Koronapandemien tydeliggjør også behov for en 

forsterket innsats i bredden av disse områdene. Samtidig må tverrfaglig forskning, som også 

inkluderer samfunnsfagene og humaniora, forsterkes. 

Forskningsrådet bidrar til å utvikle et velfungerende nasjonalt forskningssystem  
Dette forutsetter en god balanse mellom investering i forskning og investering i verktøy for forskning. 

Styret ser nødvendigheten av langsiktige strukturerende satsinger i noen av våre aller fremste 

forsknings- og innovasjonsmiljøer, men også av at forskningsressurser er tilgjengelig i hele landet. 

Forskningsinfrastruktur og -sentre utgjør en økende andel av Forskningsrådets virkemidler. 

Evalueringen av Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur konkluderte med at ordningen er en 

suksess som bør videreføres, ikke minst i lys av økte krav til digital infrastruktur. 

Forskningsrådet har både gjennom egne investeringer og gjennom sitt ansvar for SkatteFUNN, 

mobilisert til betydelig vekst i næringslivets FoU. UH-sektorens sterke realvekst i FoU de siste årene 

sees igjen i FoU-finansieringen fra Forskningsrådet. Svak vekst i instituttsektoren har konsekvenser 

for den anvendelsesorienterte forskningen. Forskningsinstitusjonenes næringsrettede forskning, 

dominert av de teknisk-industrielle instituttene, synes å ha stagnert i volum de siste årene. Dette 

rammer næringslivets viktigste samarbeidspartnere i forskningssektoren, noe som kan gi grunn til 

bekymring gitt ambisjonene om å øke næringslivets FoU.  

Norske bedrifter, forskningsmiljøer og offentlig sektor har overgått forventningene i konkurransen 

om forsknings- og innovasjonsmidler fra EU. Totalt har de norske miljøene hentet hjem mer enn 16 

milliarder kroner fra Horisont 2020-programmet. Dermed har de sikret seg 2,53 prosent av midlene, 

som er betydelig høyere enn målet om en returandel på 2 prosent. Deltakelsen i Horisont 2020 har 

bidratt til økt kvalitet i norsk forskning, flere innovative miljøer, bedre offentlige tjenester og et mer 

konkurransedyktig næringsliv i hele Norge. Økt deltakelse i Horisont Europa og en god balanse 

mellom EU-programmer og nasjonale virkemidler blir stadig viktigere. Styret mener at tilstrekkelige 

stimuleringsordninger er avgjørende for økt deltagelse i rammeprogrammet.  
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Forskningsrådet har gitt relevante og velbegrunnede forskningspolitiske råd til 
overordnede myndigheter 
Gjennom den formelle styringsdialogen, faste rådgivingsprodukter, særskilte bestillinger fra 

departementene og en lang rekke kontaktflater for uformell fagdialog med enkeltdepartementer gis 

det forskningspolitiske råd. Innspill til revisjon av langtidsplanen, og utvikling av porteføljeanalyser og 

-planer, har vært særlig viktig i 2021. En undersøkelse av departementenes syn på rådgivingen, med 

vekt på innføringen av porteføljestyring, viser at departementene ikke anser porteføljestyring som 

ferdig utviklet og iverksatt. Undersøkelsen gir et godt grunnlag for ytterligere utvikling av Forsknings-

rådets rådgiving. Styret er opptatt av at porteføljestyring også skal ivareta departementenes behov 

knyttet til budsjett, tildelinger og rapportering.  

Den uformelle fagdialogen framheves som svært viktig for departementene. Mange av 

departementene sier at de er avhengig av at Forskningsrådet har kompetanse og kapasitet på deres 

sektorområder. De uttrykker bekymring for ressurssituasjonen i Forskningsrådet og ikke minst 

manglende tilrettelegging for forskningsformidling. Styret er bekymret for at reduksjon i 

virksomhetsbudsjettet skal svekke Forskningsrådets kapasitet og kompetanse til å kunne tilby 

departementene målrettet rådgiving, bedre kunnskapsgrunnlag og løpende fagdialog. 

Avsetningene i Forskningsrådet er redusert vesentlig 
Forskningsrådets tildelinger er langsiktige investeringer i flerårige prosjekter. Ved utgangen av 2021 

utgjør summen av framtidige prosjektforpliktelser om lag 33,4 mrd. kroner. Forskningsrådet har de 

senere årene satt i verk flere tiltak for å redusere avsetningene. Dette har skjedd parallelt med 

suksessive engangskutt i inntektene fra departementene siden 2017, - begrunnet i ønske om å 

redusere Forskningsrådets avsetninger. Gjennom 2021 har det vært en tett dialog med departe-

mentene om avsetningene og tiltak for å håndtere disse. De samlede avsetningene reduseres fra 

2020 til 2021, og er på 2,46 mrd. kroner, en reduksjon på 1,49 mrd. kroner, og betydelig større enn 

engangskuttet for å redusere avsetningene.   

Forskningsrådet jobber kontinuerlig med virksomhetsutvikling og effektivisering 
Forskningsrådet jobber kontinuerlig med utvikling og effektivisering for å håndtere et stadig 

strammere virksomhetsbudsjett. I 2021 er arbeidet med et stort digitaliseringsprosjekt med sikte på 

å erstatte dagens systemer og arbeidsformer med nye digitale og kostnadseffektive løsninger 

videreført. Ambisjonen er å bli et mer innsiktsdrevet investeringsråd. Smart bruk av data i alle deler 

av virksomheten, ytterligere automatisering og forenkling av arbeidsprosessene vil bidra til mer 

brukervennlige tjenester.  

Samtidig som virksomhetsbudsjettet reduseres, har Forskningsrådet håndtert økte FoU-budsjetter og 

oppfølging av omfattende koronatiltak. I møte med de store samfunns- og næringsutfordringene må 

det utvikles virkemidler som håndterer sammenhengen i hele verdi- og tjenestekjeden. En 

forutsetning for å møte disse utfordringen er en organisasjon med tilstrekkelige ressurser og 

relevante kompetanse for å løse sitt samfunnsoppdrag. Styret mener det er viktig å ha en løpende 

dialog med Kunnskapsdepartementet om virksomhetsbudsjettet, organisasjonens produktivitet og 

utviklingen i oppgavemengden. 

Styret vurderer samlet måloppnåelse som meget god 
Styret er godt fornøyd med den samlede måloppnåelsen for 2021, som må vurderes i forhold til de 

ressurser og rammer Forskningsrådet har og i lys av pandemiens konsekvenser. Vurderingen bygger 

på at aktivitetsnivået og prosjektinnsatsen aldri har vært høyere. Kvaliteten på forskningen gjennom 
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Forskningsrådet investeringer er økende, og det er en svært positiv utvikling i antall søknader og 

innvilgede prosjekter i European Research Council. 

Flere og svært mange nye bedrifter uten tidligere erfaring med Forskningsrådet viser økt FoU-

aktivitet. Norsk forskning har overoppfylt målet om to prosent retur fra Horisont 2020. Rådgivningen 

overfor departementene er mer kunnskapsbasert og dekker på bedre måte helheten i forsknings- og 

innovasjonssystemet – også mot EUs rammeprogram. Satsinger mot de store samfunnsutfordringene 

viser betydelig økt innsats og tydelige dokumenterte samfunnseffekter. 

I tillegg har Forskningsrådet arbeidet systematisk med å operasjonalisere porteføljestyring i sin fulle 

bredde, både som grunnlag for investeringsvirksomheten, men også som rådgivnings- og dialog-

instrument. Både i investeringsvirksomheten og særlig i rådgivnings- og dialogaktivitetene mot 

departementene, gjenstår det ytterligere bearbeiding og klargjøring før porteføljestyringskonseptet 

kan anses å være fullt ut implementert. 
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2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall 

2.1 Organisasjon  

2.1.1 Styrer og utvalg 
Norges forskningsråd et statlig forvaltningsorgan med særskilte fullmakter som på vegne av 

departementene finansierer forskning, gir råd om kunnskapsbehov, etablerer nettverk og samarbeid 

mellom norske forskningsmiljøer og internasjonale miljøer. Rådet er organisert i syv områder, og 

ledes av administrerende direktør Mari Sundli Tveit. 

Forskningsrådet har et eget styre oppnevnt av regjeringen. Styret har oppnevnt 16 porteføljestyrer 

som har ansvar for å legge planer og gjennomføre utlysninger innenfor sitt porteføljeområde. I løpet 

av 2021 er Porteføljestyre for samisk opprettet. Sametinget har vært viktige bidragsyter i denne 

fasen. Porteføljestyret er aktivt fra og med 1.1.2022. 

Styret har 11 medlemmer. Porteføljestyrene har vanligvis 10 til 12 medlemmer. Samlet har 

styresystemet 185 medlemmer. Enkelte porteføljestyrer har observatører fra departementene. 

Styret har selv porteføljeansvar for satsingen på forskningsinfrastruktur, senterordningene SFF og SFI 

og grunnbevilgninger.  

2.1.2 Intern organisasjon og administrasjon 

2.1.2.1 Virksomhetsutvikling 
Forskningsrådet er i kontinuerlig utvikling. Strategiske utviklingsprosjekter er derfor et viktig 

virkemiddel for å gjennomføre samfunnsoppdraget på en effektiv måte med høy kvalitet. Å sikre at vi 

har riktig kompetanse er sentralt i denne sammenheng, og vi har derfor i 2021 utarbeidet en 

strategisk kompetanseplan som vi er i gang med å implementere. 

Basert på tilbakemeldinger fra brukerundersøkelser, porteføljestyrene og egne ansatte er det 

arbeidet med forbedringspunkter for søknadsbehandlingen. Formålet med endringene er å gi bedre 

informasjon til søkerne, høyere kvalitet i ekspertpanelenes vurderinger og ha en hensiktsmessig 

ressursbruk. Endringene omfatter utvidet informasjon til søkerne om hvordan søknadene behandles, 

tydeligere og mer presise utlysningstekster der vi har utdypet og forklart viktige krav og føringer, 

styrket kompetansen om tverrfaglighet i panelene, gitt ekspertene tilgang til de tematiske 

utlysningstekster, tydeligere i tilbakemeldingene til søkerne etter endt søknadsbehandling, samtidig 

som porteføljestyrene er gitt flere verktøy når de skal fatte endelig vedtak om støtte eller avslag.  

Løpende søknadsmottak for Innovasjonsprosjekter i næringslivet er videreført fra 2020, et initiativ 

for å styrke næringslivet under pandemien. Arbeidsformen dette innebærer ble evaluert av eksternt 

fagmiljø, og rapporten er til oppfølging i organisasjonen.  

Porteføljestyringen er videreutviklet, og det er særlig arbeidet med å revidere porteføljeplanen 

gjennom dialog med forskningsmiljøer og andre interessenter. Dialogen med departementene om 

porteføljestyring som arbeidsform er også styrket. Det er satt i gang en underveisevaluering av 

porteføljestyringen for å sikre en hensiktsmessig implementering av porteføljestyring som 

investeringsprosess, rådgivningsvirksomhet og dialogarena. Evalueringer er et viktig tiltak for å gi god 

rådgivning. Det er gjennomført åtte større evalueringer i løpet av året. Disse er nærmere omtalt 

under mål 5 i rapporten. Disse evalueringene gir nyttig kunnskap som Forskningsrådet legger til 

grunn for videreutvikling av sin innsats. 
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Portalen "Research in Svalbard" (RiS-portalen) er det sentrale verktøyet for oversikt over 

forskningsaktiviteten på Svalbard. Forskningsrådet har bidratt til videreføring og videreutvikling av 

denne, i et samarbeid med tre andre aktører. Målet er å tilby brukervennlige løsninger som krever 

mindre ressurser til drift og vedlikehold fremover. Løsningen har vært krevende å få på plass og har 

krevd mer ressurser enn opprinnelig planlagt.  

I 2021 har det vært jobbet videre med å få på plass nye systemer for kjernevirksomheten. Dagens 

løsninger for søknads- og saksbehandling er utfordrende å vedlikeholde, og møter ikke nye krav. Ny 

innkjøpskompetanse er opparbeidet i anskaffelsesprosessen, og målet er å ha en ny plattform på 

plass i løpet av 3-4 år. Flere trinn i søknadsbehandlingen er allerede digitalisert gjennom bruk av 

roboter og kunstig intelligens, og dette er erfaringer som vi tar med videre i utviklingen. Nye 

løsninger baserer seg på lav-kode teknologi og offentlig sky, og god informasjonssikkerhet står i 

høysetet. Forskningsrådet startet prosjektet Frittstående arkivkjerne høsten 2021. Ved å satse på 

innebygd og automatisert arkivering, skal vi redusere tiden de ansatte bruker på arkivering og sikre 

bedre dokumentfangst. Retningen vi har valgt reflekteres også i anbefalingene i 

Digitaliseringsrundskrivet for 2022. I samarbeid med DFØ er det og blitt videreført et prosjekt for å 

definere behov, løsninger, og avklare utfordringer ved en eventuell overføring av funksjoner og 

systemer for personal, økonomi og lønn til DFØ. 

Det er i 2021 utviklet ny visuell profil. Dagens visuelle profil stammer fra sammenslåingen i 1993 og 

forteller historien om sammenslåingen av de fire forskningsrådene. Den nye visuelle profilen skal 

tydeliggjøre samfunnsoppdraget vårt og levere på visjonen vår: Idékraft verden trenger. Profilen vil 

være klar til bruk sommeren 2022. 

Forskningsrådet har en rekke samarbeidsflater med de øvrige aktørene i virkemiddelapparatet. 

Forskningsrådet og Innovasjon Norge har utarbeidet et felles notat om samspill og samarbeid til KD 

og NFD. I notatet er det anbefalt å utarbeide tiltak for å gjøre samspillet bedre gjennom 

harmonisering av praksis der det er mulig, og foreslå endringer i formelle rammevilkår der det er 

nødvendig. 

Forskningsrådet startet prosjektet Framtidens arbeidsplass høsten 2021. Målet er å få en god 

gjenåpningsfase, bygge kunnskap og høste erfaringer som et element inn i et kunnskapsgrunnlag om 

hvordan Forskningsrådet kan utforme fremtidens arbeidsplass. I 2022 videreføres arbeidet som skal 

skje i konteksten av en hybrid arbeidshverdag og hvor ansattes medvirkning er sentralt.  

2.1.2.2 Personell og HMS 
Ved utgangen av 2021 hadde Forskningsrådet 443 ansatte fordelt på 434 årsverk. Dette er 7 årsverk 

mindre enn ved utgangen av 2020. Utførte årsverk er på 423 mot 424 i 2020. Forskningsrådet er 

tilknyttet opplæringskontoret OK stat og vi hadde i 2021 fem lærlinger, hvorav fire er innenfor 

kontor- og administrasjonsfag, og en på IKT-servicefag.  

Forskningsrådet har kun heltidsstillinger, men 6,2 prosent av de ansatte velger å jobbe i en 

deltidsprosent fordelt på 4,2 prosent kvinner og 2,0 prosent menn. Sammenlignet med 2020 så er 

dette en økning for menn (fra 1,6 prosent) og nedgang for kvinner (fra 4,4 prosent). Vi har ved 

utgangen av 2021 totalt 5,4 prosent midlertidige ansatte fordelt på 3,9 prosent kvinner og 1,5 

prosent menn. Sammenlignet med 2020 så er dette en økning fra 3,5 prosent kvinner og 0,9 prosent 

menn. Gjennomsnittlig antall uker med foreldrepermisjon var i 2021 for kvinner på 14,2 uker og for 

menn på 8,2 uker. 
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Tabell 1: Fordeling av ansatte etter stillingsnivåene pr 31.12.21. Prosent.  

  

Fordelingen av ansatte på stillingsnivåene viser at vi er en organisasjon med høyt kvalifiserte 

medarbeidere og stillingskategoriene seniorrådgivere og spesialrådgivere dominerer. Andelen 

seniorkonsulenter, stillinger som primært utfører administrative roller har gått noe ned. Dette 

skyldes opprykk til høyre stillingskategori blant annet grunnet intern karriereutvikling. Av de ansatte 

er 65 prosent kvinner. Vi arbeider for en mer lik kjønnsfordeling, men til noen fagområder er det 

fortsatt vanskelig å rekruttere menn. 

Tabell 2: Kjønnsbalanse pr stillingsnivå, Antall og prosent.  

KJØNNSBALANSE pr 31.12.21 antall kvinner antall menn lønnsforskjell kvinner vs. menn endring fra 2020 

Total 288 155 88,0 % +0,4% 

Ledere 20 21 100,5 % +3,2% 

Spesialrådgiver 80 62 96,5 % -1,0% 

Seniorrådgiver 118 62 94,1 % -1,2% 

Rådgiver, Seniorkonsulent, 
Konsulent 

70 10 102,9 % +2,2% 

Lønnsforskjellen mellom kvinner og menn er på 12 prosent på totalnivå, beregnet ut fra gjennom-

snittlig årslønn. Dette er på samme nivå som i 2020. Det er størst forskjell blant seniorrådgivere. 

Dette er gruppa med flest tilsatte og med relativt høy kvinneandel. Det er høyest kvinneandel i de 

lavere stillingskategoriene rådgiver/seniorrådgiver/konsulent. Dette gjør at lønnsforskjellen på 

totalnivå fremstår som større enn den er innenfor hvert stillingsnivå. 

Forskningsrådet arbeider aktivt med mangfold, inkludering og likestilling og har i 2021 jobbet med 

kunnskapsoppbygging og bevisstgjøring om mangfold og inkludering i organisasjonen. Handlingsplan 

for likestilling mellom kjønnene (GEP) ble utarbeidet høsten 2021 og trer i kraft fra 1.januar 2022. 

Oppfølging av denne planen blir en del av det helhetlige mangfoldsarbeidet. Andelen medarbeidere 

med innvandrerbakgrunn har i 2021 økt med en prosent og er ved utgangen av året på 10 prosent. Vi 

har rutiner for å oppfylle intensjonen i inkluderingsdugnaden innarbeidet i våre retningslinjer for 

rekruttering. I 2021 ble det tilsatt 20 personer i faste stillinger gjennom ekstern utlysing, hvorav én 

nyansatt oppga å ha nedsatt funksjonsevne (5 prosent).  

2.1.2.3 HMS 
Forskningsrådet legger vekt på det forebyggende HMS-arbeidet i form av vernerunder, oppfølging av 

sykemeldte, og samarbeid med bedriftshelsetjenesten. Vernerundene som skulle vært gjennomført 

ultimo 2021 er utsatt til våren 2022, på grunn av Covid-19. Det er gjennomført en medarbeider-

undersøkelse og to påfølgende pulsmålinger i løpet av 2021. Resultatene tyder på at Forskningsrådet 

har lykkes med å utvikle flere sider ved arbeidsmiljøet, også i en krevende periode knyttet til 

stillingsnivå 2021 endring fra 2020

Ledere 9,3 % +0,9%

Spesialrådgiver 32,1 % +0,3%

Seniorrådgiver 40,6 % +0,2%

Rådgiver 12,6 % +0,2%

Seniorkonsulent 4,7 % -1,5 %

Konsulent 0,7 % -



 11 

pandemien. Sammenlignet med andre offentlige virksomheter (Avant) scorer vi høyere på 

gjennomføringsevne (4,2 mot 4 i Avant), men noe lavere på engasjement (3,9 mot 4,1 i Avant). 

Resultatene holder seg stabilt gjennom året hvor vi har et gjennomsnitt 4 (skala fra 1-5) totalt sett. 

I 2021 ble det avholdt fem møter i Arbeidsmiljøutvalget, med særlig fokus på gjenåpning av kontoret, 

arbeidsbelastning, sykefravær, oppfølging av medarbeiderundersøkelse og pulsmåling. Følgene 

koronasituasjonen har hatt for det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet følges opp via forebyggende 

tiltak som arbeidsplassvurdering hjemme, utlån av utstyr til hjemmekontoret og refusjon for innkjøp 

av ergonomisk kontorutstyr, samt funksjonsvurdering og psykologbistand fra bedriftshelsetjenesten.  

Forskningsrådets mål er at sykefraværet ikke skal overstige 3,8 prosent i et enkelt år. Det totale 

sykefraværet for 2021 er på 3,9 prosent mot 3,4 prosent i 2020. Økningen skyldes i hovedsak en 

økning i korttidsfraværet. Det rapporteres om stigende sykefravær generelt i samfunnet. Som 

tidligere år er det aldersgruppen 40-49 år som har høyest sykefravær (5,5 prosent) og kvinners 

sykefravær (4,7 prosent) ligger fortsatt betydelig høyre enn menns sykefravær (2,5 prosent). 

Samtidig ser vi at menns sykefravær i 2021 har økt, mens kvinners sykefravær ligger på samme nivå 

som i 2020. Langtidssykefraværet er på 1,5 prosent og omtrent samme nivå som tidligere år.  

2.1.2.4 Virksomhetskostnader og anskaffelser  
Virksomhetsregnskapet endte i 2021 på 809 mill. kroner, som er en reduksjon på tre mill. kroner 

sammenlignet med 2020, og sett i forhold til budsjett er det en innsparing på 22 mill. kroner. 

Kostnadene i 2021 var preget av økte kostnader ved EU mobilisering, fellesutlysninger og 

investeringsprosessen. Mens IT drift og vedlikehold har blitt forskjøvet fra 2021 til 2022, redusert IKT-

investeringer og lave reisekostnader sammenlignet med tidligere år, påvirker også resultatet. Totalt 

er forbruket for 2021 på 97 prosent av budsjett. Redusert kostnadsnivå i 2021 kan i stor grad knyttes 

til Korona-restriksjoner. Samtidig investerer Forskningsrådet i virksomhetsutvikling og IKT-løsninger 

for fremtiden, både for å legge til rette for brukerrettede løsninger og tjenester, økt effektivitet, men 

også for å modernisere teknisk infrastruktur. Investeringer i utviklingsprosjekter var i 2021 på 36 mill. 

kroner. 

Inntektene til virksomhetsbudsjettet er samlet på én post under Kunnskapsdepartementet, men 

Forskningsrådet har noen inntekter fra andre departementer til øremerkede formål, og fra andre 

aktører utenom departementene. Bevilgningen fra KD var i 2021 på 806,8 mill. kroner, inkludert 

økning i RNB på 11,2 mill. kroner. Andre inntekter og kostnadsrefusjoner var på totalt 18 mill. kroner. 

Av det var vel 10 mill. kroner inntekter fra samarbeid med EU kommisjon og andre europeiske 

aktører. Samlet gir det et totalt inntektsbudsjett for 2021 på 825 mill. kroner.  

Ved inngangen til 2021 var det i tillegg overført 15,2 mill. kroner i administrativ avsetning, slik at 

totalt disponibelt budsjett var på 840 mill. kroner. Gitt mindreforbruket i 2021 øker administrativ 

avsetning med 16,8 til 32 mill. kroner som blir overført inn i 2022. 

Tabell 3: Virksomhetsregnskapet 2021. Mill. kroner. 

  Regnskap 2020 Budsjett 2021 Regnskap 2021 

Finansiering 794 831 825 

Virksomhetskostnader 812 831 809 

Resultat virksomhetsregnskap -18 
 

16,8 
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2.1.2.5 Anskaffelser 

Kjøp av varer og tjenester utgjør om lag 30 prosent av virksomhetsbudsjettet. Forskningsrådet har en 

egen innkjøpsstrategi som har ambisjon om at våre anskaffelser også skal bidra til å løse viktige 

samfunnsoppgaver som miljøutfordringer og bekjempelse av arbeidslivskriminalitet.  

Forskningsrådet har sentralisert innkjøpsfunksjonen med sertifiserte innkjøpere og vi har digitalisert 

anskaffelsesprosessen. Vi søker innkjøpssamarbeid der det er mulig og benytter Statens innkjøps-

senters fellesavtaler og UNIT fellesavtaler på IKT - området. Forskningsrådet ønsker å benytte 

innovasjonsmetodikk i anskaffelser der dette kan bidra til nødvendig nytekning og god behovs-

dekning. Konkurransepreget dialog som konkurranseform ble benyttet i anskaffelsen om nytt 

kjernesystem, som var vår største anskaffelse i 2021.  

Forskningsrådet stiller i relevante anskaffelser konkrete klima- og miljøkrav hvor dette vektes minst 

30 prosent, krav til lønns- og arbeidsvilkår, jf. reglene i forskrift 2. august 2008 nr. 112 om lønns- og 

arbeidsvilkår i offentlige kontrakter, at leverandøren bekrefter å ha gjort seg kjent med tilvirknings-

prosessen for de varer/produkter kontrakten omfatter, og garanterer at de er produsert med 

arbeidskraft i overensstemmelse med FNs barnekonvensjon artikkel 32 og ILO konvensjon nr. 138. 

For kontrakter hvor det er relevant stiller Forskningsrådet krav til at leverandøren er tilknyttet en 

lærlingordning, og at en eller flere lærlinger deltar i arbeidet med å oppfylle kontrakten. Vi stiller 

også krav om begrensninger i antall ledd i leverandørkjeden der dette er relevant, jamfør 

anskaffelsesforskriften § 19-3 (1). Forskningsrådet er med i Oslo kommunes rammeavtale for 

revisjonsoppdrag om oppfølging av etiske krav i leverandørkjeden. 

2.1.3 Utviklingen i FoU-budsjettet 

2.1.3.1 Inntekter, forbruk og avsetninger  
Forskningsrådets samlede inntekter var i 2021 på 10,206 mrd. kroner. Departementsinntektene 

utgjorde 9,911 mrd. kroner, en reduksjon på 1,2 mrd. kroner sammenlignet med 2020. Budsjettet for 

2021 ble redusert med 714 mill. kroner som et engangskutt med hensikt å redusere Forskningsrådets 

avsetninger. Forutsetninger for reduksjonen var derfor at utlysningsplanene ble opprettholdt som 

om inntektene ikke var redusert.  

I 2020 fikk Forskningsrådet tiltaksmidler for grønn omstilling og lavutslippsløsninger, og 

stimuleringsmidler for å avhjelpe utfordringer skapt av koronakrisen på samlet 1,36 mrd. kroner. 

Bortsett fra støtten til Grønn plattform på 192 mill. kroner bortfalt disse midlene i 2021 da det var en 

engangsbevilgning. Bevilgningen til Grønn plattform ble i RNB økt til 218 mill. kroner. 

Jevnt over ble budsjettet for 2021 redusert sammenlignet med 2020, men med noe vekst. Energi, 

transport og lavutslipp fikk vekst knyttet til fornybar energi fra Olje- og energidepartementet og 

grønn omstilling fra Klima- og miljødepartementet, og Helse ble styrket gjennom styrking av 

Helseinnovasjon. Fra Kunnskapsdepartementet ble bevilgningene til teknologiområdet økt. Industri 

og tjenestenæringer fikk vekst gjennom forsterkning av Grønn plattform, men andre områder ble 

redusert. I oppfølgingen av langtidsplanens målområder er det særlige området Innovasjonsevne 

som har fått vekst gjennom videreføringen og forsterkningen av Grønn plattform. Det var noe vekst 

mot prioriteringene Klima, Offentlig sektor, Muliggjørende teknologier og Hav. Det var ingen vekst til 

Fremragende fagmiljøer og dermed ikke til banebrytende forskning. Heller ikke Samfunnssikkerhet 

ble prioritert. 

Bevilgningene fra de ulike departementene vises i tabell 4. Endringen sammenlignet med 2020 

overskygges av frafallet av tiltakspakker og engangskuttene i 2021.  
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Tabell 4: Fordelingen av bevilgninger per departement 2019 til 2021. Mill. kroner. 

 

I tabell 5 vises fordelingen av bevilgninger til aktive prosjekter i 2021 fordelt på porteføljer og de 

største søknadstypene og FoU instrumentene Forskningsrådet benytter. Som det fremgår av tabellen 

er det forskerstyrte FoU-instrumenter som dominerer i form av Forskerprosjekter og Kompetanse- og 

samarbeidsprosjekter. Kolonnen Annet inneholder ordninger som prosjektetableringsstøtte, 

deltakelse i internasjonale prosjekter og andre koordineringsaktiviteter. Tabellen viser årets 

bevilgning til aktive prosjekter, hvor også bruk av tidligere års inntekter (avsetninger) kan inngå. 

Tabellen viser ikke årets inntekter til de enkelte porteføljer.  

Bevilgninger Bevilgninger Endring Avsetning Avsetning Endring

Departement 2020 2021 2020-21 ut 2020 ut 2021 2020-21

Kunnskapsdepartementet 4 653 4 867 214 207 -286 -493

Nærings- og fiskeridepartementet 2 875 2 088 -788 1 036 666 -370

Olje- og energidepartementet 1 105 910 -195 432 348 -85

Landbruks- og matdepartementet 503 499 -3 83 121 38

Klima- og miljødepartementet 689 608 -81 225 237 11

Helse- og familiedepartementet 298 148 -149 473 181 -291

Utenriksdepartementet 242 105 -137 639 429 -210

Samferdseldepartementet 115 102 -12 77 48 -29

Kommunal- og distriktsdepartementet 347 288 -60 222 164 -58

Arbeids- og inkluderingsdepartementet 171 128 -43 251 208 -43
Justis- og beredskapsdepartementet 58 55 -3 67 65 -2

Barne- og familiedepartementet 29 32 3 31 36 5

Finansdepartementet 22 38 15 24 46 23

Kultur- og likestil l ingsdepartementet 26 26 -1 33 33

Forsvarsdepartementet 2 17 15 5 9 4

Sum departementene 11 135 9 911 -1 225 3 803 2 303 -1 500

Diverse 288 296 8 163 162 -1

 Totalsum 11 424 10 207 -1 217 3 965 2 464 -1 501
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Tabell 5: Fordeling av porteføljenes revidert budsjett 2021 fordelt på de største søknadstypene. Mill. 

kroner.  

 

De samlede avsetningene reduseres fra 2020 til 2021 og er på 2,46 mrd. kroner, en reduksjon på 1,49 

mrd. kroner, og betydelig større enn engangskuttet for å redusere avsetningene. Reduksjonen i 

avsetningene er i stor grad knyttet til store bevilgningsvolum de siste årene, i tillegg til engangskutt i 

bevilgningene fra departementene med hensikt å redusere avsetningene.  

Med langsiktige investeringer som forskning, er aktiv likviditetsstyring nødvendig for å sikre et jevnt 

utlysningsnivå. Forskningsrådet har satt betydelige midler i omløp som kommer til utbetaling de 

kommende årene. Totale forpliktelser fram mot 2029 er på samlet 33,4 mrd. kroner, hvor om lag 

14,6 mrd. er forpliktelser til utbetaling i 2022. Dette beløpet vil øke med pågående utlysninger i 2022. 

Det forventes at volumet på porteføljen ytterligere vil redusere avsetningene ut 2022 sammenlignet 

med 2021. 

  

Porteføljer

Forsker-

prosjekt

Kompetanse- 

og 

samarbeids-

prosjekt

Innovasjons-

prosjekt

Kommers-

ialiserings-

prosjekt

Forsknings-

senter

Forsknings-

infrastruktur

Grunn-

bevilgninger Annen støtte Totalt

Humaniora og samfunnsvitenskap 317 2 16 334

Naturvitenskap og teknologi 336 91 427

Livsvitenskap 500 20 13 533

Muliggjørende  teknologier 363 63 88 22 123 263 921

Industri og tjenestenæringer 87 767 169 223 1247

Landbasert mat, miljø og bioressurser 139 76 51 1 57 324

Petroleum 45 129 214 24 23 436

Hav 245 73 233 60 611

Energi, transport og lavutslipp 88 224 379 202 85 977

Klima- og polarforskning 228 58 4 50 339

Global utvikling og internasjonale relasjoner 194 12 78 284

Helse 340 60 50 13 146 609

Demokrati, styring og fornyelse 102 19 63 53 237

Utdanning og kompetanse 104 65 32 1 63 265

Velferd, kultur og samfunn 195 8 8 210

Samisk 17 1 18

Bevilgningsutvalg 12 17 29

Grunnbevilgninger og institusjonell støtte 266 1570 53 1888

Senterordninger 660 0 660

Forskningsinfrastruktur 0 19 698 54 771

Rekrutteringsordninger -1 110 3 88 200

Rettede internasjonaliseringstiltak 0 307 308

Nasjonale fellestjenester 18 0 0 0 23 0 0 44 85

Adm. dir. 44 59 48 15 165

Totalsum 3552 933 2035 192 942 702 1715 1808 11878
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3 Årets aktiviteter og resultater 

3.1 Mål 1 Økt vitenskapelig kvalitet 
Målformulering: «For alle forskningens begrunnelser, både instrumentelle og kulturelle, er den 

vitenskapelige kvaliteten en grunnleggende forutsetning. Vitenskapelig kvalitet forutsetter både 

talentfulle individer og infrastruktur og andre forskningsressurser av høy kvalitet. Forskningsrådet 

skal tildele etter konkurranse, og skal identifisere og støtte forskning av høy vitenskapelig kvalitet. 

Forskningsrådet skal også bidra til å forbedre den vitenskapelige kvaliteten i det enkelte 

forskningsmiljø eller på det enkelte forskningsområdet». 

Samlet vurdering 
Både gjennom den målrettede satsingen på banebrytende forskning og på de tematiske arenaene 

fremmes vitenskapelig kvalitet i internasjonal forskningsfront, dristig og nyskapende forskning og 

karriereutvikling for unge forskertalenter.  

Grunnleggende forskning av høy kvalitet er selve fundamentet i kunnskapssystemet og må i enda 

større grad spille sammen med annen forsknings- og innovasjonsaktivitet. Den grunnleggende 

forskningen flytter kunnskapsfronten og bidrar til internasjonal utvikling av forskningsområdene som 

annen forskning kan bygge videre på. Den raske utviklingen av nye vaksiner under koronapandemien 

kunne ikke skjedd uten langsiktig grunnleggende forskning og teknologiutvikling og internasjonalt 

forskningssamarbeid i verdensklasse de siste tiårene. Langsiktig grunnleggende forskning er 

nødvendig for å utvikle en bred kunnskapsbase som gjør oss i stand til å håndtere fremtidige 

utfordringer, både dem vi kjenner, og dem vi ikke kjenner. Grunnleggende forskning bygger kapasitet 

og skaper fornyelse innenfor de forskningspolitisk prioriterte områdene. Grunnleggende forskning 

spiller også en avgjørende rolle for å muliggjøre den grønne og digitale omstillingen samfunnet skal 

igjennom i årene som kommer. Norge har en rekke gode forskningsmiljøer som driver grunnleggende 

forskning av høy kvalitet og produserer grensesprengende forskning i internasjonal forskningsfront. 

Det er likevel en målsetting å bygge flere verdensledende fagmiljøer i Norge. At vi har en slik 

kunnskapsbase å ta av forutsetter at en vesentlig andel av investeringene i forskning går til 

grunnleggende forskning.  

Grunnleggende forskning av høy kvalitet er ofte en forutsetning for de mer radikale 

gjennombruddene i forskningen. Det er behov for å utvikle flere målrettede virkemidler for 

banebrytende forskning med potensial for store vitenskapelige gjennombrudd og innovasjoner. 

Forskningsrådet har derfor satt i gang et arbeid for å videreutvikle sine eksisterende og utvikle nye 

virkemidler for å fremme banebrytende og dristig forskning og forskeres karriereveier.  

3.1.1.1 Strategisk område: Verdensledende fagmiljøer 
Målformulering: «En forholdsvis stor del av den mest betydningsfulle forskningen kan tilskrives et 
fåtall av forskerne, som virker i fronten av sine felt. Det er et mål at flere fagmiljøer i Norge driver 
forskning av internasjonalt fremragende kvalitet. Forskningsrådet skal mobilisere talentene, bidra til 
kvalitetsutvikling og legge til rette for at potensialet i de fremste miljøene virkeliggjøres». 

Ny kunnskap er et hovedformål for all forskning, og formidling av denne kunnskapen i vitenskapelige 

publikasjoner er et av målene på forskningsmiljøenes produktivitet og gjennomslag. Mens antall 

publikasjoner er et uttrykk for omfanget av den vitenskapelige produksjonen, sier siteringer noe om 

forskningens innflytelse på annen forskning.  
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Positiv utvikling i publisering og siteringer fra Forskningsrådets prosjekter 
Norske forskere publiserer stadig flere vitenskapelige artikler. Artikkelproduksjon har økt med 12 

prosent i perioden 2016–2020, og norske forskere publiserte 14 800 artikkelbidrag i 2020 

(Indikatorrapporten 2021). Norge har høyere vekstrate enn nesten alle andre europeiske land. Målt i 

forhold til innbyggertallet har Norge 2,77 artikler per 1 000 innbyggere. Ut fra en slik målestokk er 

Norge blant de landene i verden som har aller høyest publiseringstall og dermed forskningsintensitet.  

Registreringer i Cristin viser en betydelig økning i vitenskapelige publikasjoner fra Forskningsråds-

finansierte prosjekter i perioden 2016-2020, innenfor alle fagområder, bortsett fra landbruks- og 

fiskerifag og humaniora. Økningen har vært på ca. 50 prosent både i tidsskrifter på nivå 1 og nivå 2. 

Web of Science databasen (WoS) viser også en økning i antall vitenskapelige tidsskriftsartikler 

innenfor MNT-fag og samfunnsvitenskap i perioden 2015-2019, men veksten har stoppet opp i 2020. 

Registrerte publiseringer for norsk forskning er imidlertid mer komplett i Cristin enn i WoS, særlig 

innenfor humaniora og samfunnsvitenskap. Når vi ser på Forskningsrådsfinansierte vitenskapelige 

publikasjoner som andel av totalt antall publikasjoner med norske forfattere, har en svak 

oppadgående trend fram til 2019 flatet ut i 2020. 

Vitenskapelige artikler med norske (med)forfattere holder et jevnt høyt siteringsnivå, som over tid 

ligger om lag 20 prosent over verdensgjennomsnittet (Indikatorrapporten). Forskningsrådsfinansiert 

forskning oppnår høyere siteringsindeks enn landsgjennomsnittet innenfor alle fagområder som 

fanges opp av WoS unntatt medisin og helsefag. Når verdensgjennomsnittet settes til 1 varierer 

siteringsresultatene for Forskningsrådsfinansiert forskning fra 1,2 for MNT-fagene til ca. 1,9 for 

samfunnsvitenskap, mens medisin og helsefag og landbruks- og fiskerifag skårer mellom disse 

verdiene i perioden 2018-2020. Hvis vi ser på andelen publikasjoner som er blant de 10 prosent mest 

siterte som en indikasjon på stort vitenskapelig gjennomslag, er andelen relativ høy (> 10 prosent) og 

høyest innenfor samfunnsvitenskap og medisin. Andelen er gjennomgående høyere for 

Forskningsrådsfinansiert forskning enn det nasjonale nivået.  

Resultater fra forskning finansiert av Forskningsrådet publiseres åpent i noe større grad enn annen 

forskning. Ifølge WoS har andelen Forskningsrådsfinansierte publikasjoner i åpne tidsskrifter ("gull") 

eller artikler som er frikjøpt i andre tidsskrifter ("hybrid") økt fra 31 til 64 prosent i perioden 2016-

2020 mens nasjonalt gjennomsnitt var 54 prosent i 2020. I tillegg kommer andelen som er arkivert i 

åpne arkiver ("grønn"). Ifølge tall fra Cristin var det kun 17 prosent av publikasjonene nasjonalt som 

ikke hadde åpen tilgang i 2020. Andelen varierer noe mellom fagområder, men vil fortsette å øke 

som følge av Plan S-krav om åpen publisering. Fra og med 2021 stiller Forskningsrådet krav om 

umiddelbar åpen tilgang til publikasjoner i nye prosjekter. 

Flere søknader til og tildelinger fra det europeiske forskningsrådet (ERC)  
ERC er en av de mest krevende konkurransearenaene norske forskere deltar på. Mange av de som 

søker ERC har hatt finansiering fra ulike ordninger i Forskningsrådet. I Horisont 2020 (H2020) har 

norske forskere fått innvilget 205,1 mill. euro fra ERC - en samlet returandel på 1,53 prosent. Men 

returandelen fra ERC har vært økende i løpet av H2020 og var på 2,38 prosent i 2020. 

Antallet søkere har også tatt seg opp, i 2020 ble det sendt inn 202 norske søknader, og det er dobbelt 

så mange som i 2016. I hele H2020 er det sent inn 1042 søknader med norsk 'Principal Investigator'. 

Humaniora og samfunnsfag søker mest og lykkes best. De har stått for brorparten av økningen i 

antall søknader siden 2017. Totalt står disse fagene for 39 prosent av søknadene og 46 prosent av 

prosjektene i hele rammeprogrammet. 106 forskere ved norsk institusjon har fått et ERC prosjekt i 

H2020, det er 2,4 ganger så mange som i forrige rammeprogram, FP7. Kvinneandelen er god, 41 
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prosent av norske ERC-mottakere er kvinner. I de tre første årene var samlet andel 26 prosent, i de 

fire siste årene 46 prosent. 

I den siste Advanced grant utlysningen i H2020 fikk 4 forskere bevilgning, det beste resultatet siden 

2012 (FP7). Disse fire utgjorde 1,9 prosent av de innvilgede prosjektene. Dette er en klar økning, bare 

ti søkere fikk finansiering i de seks første årene. I januar 2022 kom resultatene fra den første 

utlysningen i Horisont Europa. Ni norske forskere er tildelt ERC Starting grant, det utgjør 2,3 prosent 

av prosjektene. Det var 96 norske søkere, en økning på 30 prosent fra året før. ERC bruker to-trinns 

evaluering, og hovedtendensen er at andelen norske søkere som går til trinn 2 er litt lavere enn 

gjennomsnittet. Andelen som får finansiering etter behandlingen i trinn 2 er ganske lik for norske og 

andre søknader, med unntak av norske Advanced grant søknader som gjør det litt dårligere.  

Høy vitenskapelig kvalitet i to langsiktige prioriteringer i langtidsplanen 
For å vurdere vitenskapelig kvalitet innenfor prioriteringer i LTP, er prosjektinnsats, vitenskapelige 

publiseringer og siteringer i Forskningsrådsfinansierte prosjekter for LTP områdene Klima, miljø og 

miljøvennlig energi (KMME) og Hav i perioden 2015-2020 belyst.  

Innenfor KMME har nesten 7500 prosjekter fått bevilget i overkant av 10,5 mrd. kroner fra 2015-

2020. Bevilgningene har økt med 25 prosent i perioden. Det er registrert ca 7800 vitenskapelige 

publikasjoner i Cristin innenfor området, og antall publiseringer har økt med 62 prosent fra 2015 til 

2020. Om lag 70 prosent av publikasjonene er registrert i WoS. Omtrent like stor andel av disse 

publikasjonene er naturvitenskapelige, livsvitenskapelige og/eller innenfor ingeniørfag og teknologi, 

mens en mindre andel er samfunnsvitenskapelig eller innenfor helse og kliniske fag. 

Siteringsindeksen for LTP-området er 1,8. Det er vesentlig høyere enn verdensgjennomsnittet på 1 og 

viser et høyt vitenskapelig gjennomslag for dette LTP-området. Høyest siteringsindeks er det innenfor 

samfunnsvitenskap; geologi og jordbruk, miljø og økologi. Andelen publikasjoner som er blant de 10 

prosent mest siterte ligger årlig mellom ca 17 og 22 prosent i perioden, men trenden er noe 

nedadgående fra en topp i 2016.  

Innenfor LTP-området Hav har nesten 3700 prosjekter fått bevilget i overkant av 6 mrd. kroner fra 

2015-2020. Her har bevilgningene økt med 23 prosent i perioden. Mens det er noe nedgang i 

bevilgningene innenfor petroleum er det markant økning på 63 prosent innenfor marin og 44 prosent 

innenfor maritim. Det er registrert ca 5500 vitenskapelige publikasjoner i Cristin innenfor området, 

og antall publiseringer har ligget relativt stabilt på rundt 800 pr år i perioden. Om lag 70 prosent av 

publikasjonene er registrert i WoS. Omtrent like stor andel av disse publikasjonene er 

naturvitenskapelige, livsvitenskapelige og innenfor ingeniørfag og teknologi, mens der er om lag 5 

prosent samfunnsvitenskap og 3 prosent helse og kliniske fag. Siteringsindeksen knyttet til Hav ligger 

på 1,5, altså noe lavere enn for KMME, men likevel høyt over verdensgjennomsnittet. Også her er det 

høyest siteringsindeks innenfor samfunnsvitenskap, etterfulgt av jordbruk, miljø og økologi. Det er 

store årlige svingninger innenfor flere av fagområdene. Andelen publikasjoner som er blant de 10 

prosent mest siterte ligger årlig mellom ca 15 og 20 prosent, men trenden er noe nedadgående fra 

en topp i 2017.  

SFF og Fellesløft IV 
SFF-ordningen ble opprettet for å heve kvaliteten på norsk forskning og skape miljøer i internasjonal 

toppklasse. Noen av Norges beste forskere skulle få muligheten til å organisere forskningen sin i 

sentre med romslig, langsiktig og fleksibel finansiering. Ved utgangen av 2021 hadde SFF-ordningen 

investert ca. 4,6 mrd. kroner i totalt 44 sentre siden oppstarten i 2002. Utvelgelsen av nye SFF-er er 

nå i gang og bevilgningsrammen er 1,75 mrd. kroner. Til trinn 1 av SFF-V-utlysningen fikk 
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Forskningsrådet inn 161 søknader (mot 150 søknader i forrige runde). Beslutningen om hvilke nye 

sentre som får finansiering vil bli fattet høsten 2022. 

PluriCourts – Senter for forskning om internasjonale domstolers legitimitet (SFF). Tekst 

kommer. 

I 2021 ble det lyst ut 1 mrd. kroner til et fellesløft for tverrfaglig forskning (Fellesløft IV). Dette er et 

spleiselag med forskningsinstitusjonene, der hver institusjon selv finansierer halvparten av søkt 

beløp. Målet er å bidra til grensesprengende forskning med samarbeid på tvers av fagfelt, samt å 

mobilisere og kvalifisere for internasjonal finansiering, særlig ERC Synergy grant. I denne nye 

satsingen mottok Forskningsrådet 174 søknader og innvilget 39 prosjekter med budsjett på til 

sammen 945 mill. Fellesløft IV tilrettelegger for utvikling av nyskapende forskning som ikke ville vært 

mulig uten samarbeid på tvers av fagfelt, samt å utvikle kapasitet for tverrfaglig forskning i norske 

forskningsmiljøer. For å tilrettelegge for tverrfaglig forskning av høy kvalitet har Forskningsrådet i 

2021 arbeidet med å videreutvikle utlysnings - og vurderingspraksiser for tverrfaglige 

forskningsprosjekter. Arbeidet fortsetter inn i 2022 og ses i sammenheng med videreutvikling av 

Forskningsrådets søknadsbehandling mer generelt. 

Vurdering av måloppnåelse 
Resultater Utfordringer/Muligheter 

• Det er betydelig økning i vitenskapelige 
publikasjoner fra Forskningsrådsfinansierte 
prosjekter i perioden 2016-2020 

• Det er god vekst i åpen publisering både 
nasjonalt og i forskningsrådsfinansierte 
prosjekter 

• Svært positiv utvikling i antall søknader og 
innvilgede prosjekter i ERC i løpet av Horisont 
2020. Suksessraten for norske søknader er 
imidlertid dårligere enn ønsket 

• Publiseringer innenfor LTP-områdene Klima, 
miljø og miljøvennlig energi og Hav siteres langt 
mer enn verdensgjennomsnittet og over 
nasjonalt nivå på temaene 

• En oppadgående trend fram til 2019 for 
Forskningsrådsfinansierte vitenskapelige 
publikasjoner som andel av nasjonale tall, har 
flatet ut i 2020 

• Arbeidet med åpen publisering må videreføres 
for å nå det nasjonale målet om full åpen 
publisering i 2024 

• Med større ERC budsjetter i Horisont Europa er 
det viktig å fortsette å øke antall søknader og 
ikke minst legge til rette for at søknadene blir 
bedre slik at en større andel lykkes. Norge har 
størst utfordring innenfor Advanced grant 

 
Strategisk område: Identifisering og stimulering av vitenskapelig kvalitet generelt 
Målformulering: "For å utnytte forskningens potensial er det ikke tilstrekkelig med bare de få 
miljøene som er ledende på sine felt, det er også behov for vitenskapelig kvalitet i bredden av en 
mangfoldig forskningssektor og på en rekke områder. Forskningsrådet skal sikre god vitenskapelig 
kvalitet i alle sine tildelinger. Forskningsrådet skal også bidra til fornyelse ved å identifisere potensial 
for kvalitet og stimulere kvalitetsutvikling i forskningen" 

Forskningsrådet har de siste årene gjennomført omfattende endringer med tanke på å styrke den 
vitenskapelige kvaliteten i den totale prosjektporteføljen. Målet med innføring av porteføljestyrer, 
felles utlysninger, felles vurderingskriterier og felles behandling av søknader er blant annet at flest 
mulig søknader med høy vitenskapelig kvalitet skal få finansiering. 

Forskningsrådets viktigste mekanisme for å stimulere til vitenskapelig kvalitet i bredden, er 
konkurranser der det tildeles forskningsmidler til de prosjektene som har høyest kvalitet. 
Kriteriesettet fagekspertene bruker når de vurderer søknadene omfatter forskningskvalitet, 
virkninger og effekter og gjennomføringsevne. Noen virkemidler vektlegger særlig vitenskapelig 
kvalitet. Samtidig skal Forskningsrådet også ivareta andre hensyn enn å selektere og finansiere 
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forskningsprosjekter med høyest vitenskapelig kvalitet. Det innebærer blant annet å styrke 
prioriterte forsknings- eller fagområder, bygge opp nye forskningsområder med lite eller ingen 
forskning, og bidra til kvalitetsheving gjennom samarbeid og nettverksdannelser, og gjøre det 
interessant for sterke forskere og forskningsmiljøer å engasjere seg på nye områder.  

Økende kvalitet og faglig bredde blant søknader om forskerstyrte prosjekter 
Forskningsrådet monitorer søknadsdata og resultater fra fagfellevurderingene. I årets rapport er 

fokuset på det store søknadsvolumet i forskerstyrte prosjekter, det vil si søknadstypene 

Forskerprosjekt (FP) og Kompetanse- og samarbeidsprosjekter (KSP). Vi har analysert søknadene med 

vekt på kvalitet, kjønns og aldersfordeling blant søkerne og institusjonenes deltakelse og 

gjennomslag i konkurransene. I tillegg har vi analysert ulike fagområders relative deltakelse i 

konkurranse om forskerstyrte prosjekter i 2020 og 2021. Her vurderer vi søknadstilfang og kvalitet på 

søknadene. 

I 2020 mottok Forskningsrådet 2863 søknader om forskerstyrt prosjekt fra 2688 unike søkere. 

Søknader til fellesutlysningene utgjør hovedtyngden av materialet, som omfatter alle utlysninger av 

forskerstyrte prosjekter. I 2021 økte både antall søknader og antall unike søkere med 6 prosent til 

3037 (2841 unike søkere). Det er særlig fra universitetene at antall søknader fortsetter å øke. Samlet 

innvilgelsesgrad for FP og KSP sank fra 15,9 til 13,9 prosent. Innvilgelsesgraden for støtteverdige 

søknader med samlet karakter mellom 5 og 7 sank fra 24,6 til 21,9 prosent. Variasjon i 

innvilgelsesgraden er i stor grad et direkte resultat av variasjon i tilgjengelig budsjett. Redusert bruk 

av Forskerprosjekt i tematiske satsinger bidrar også til lavere innvilgelsesgrad. Lavere 

innvilgelsesgrad vil normalt lede til høyere kvalitet på tildelt portefølje. Det er derfor analyse av 

søknadene som gir det beste bildet av kvalitetsutvikling i forskningssektoren. 

Kvinneandelen blant de som søker om forskerstyrt prosjekt som prosjektledere har ligget nokså 

stabilt rundt 40 prosent, selv om det er noe variasjon fra år til år. Analyser av innvilgelse, i forhold til 

prosjektleders alder og kjønn, viser at det var høyere innvilgelsesgrad for kvinnelige søkere i alle 

aldersgrupper, unntatt blant de aller eldste (>59). Spriket i innvilgelsesgrad mellom kjønnene var 

størst i aldersgruppen under 40 (hhv. 15,5 og 10,7 prosent innvilgelse). Det var flest søkere i 

aldersgruppen 40-49. Samtidig var det stor overvekt av menn blant søkerne i alle aldersgrupper.  

64 prosent av søknadene til forskerstyrte prosjekter de to siste årene kommer fra UH-sektoren. De 

fem eldste universitetene sto for 48 prosent av søknadene mens bare 5 prosent var fra høyskolene 

og 11 prosent fra de nye universitetene. Til sammenligning kom 30 prosent av søknadene fra 

instituttene. Det var NMBU og de nye universitetene som i størst grad søkte KSP, mens 96 prosent av 

søknadene fra UiO var til FP. 

Fagområdenes deltakelse i konkurransen preges av en sterk dominans fra Matematikk og 

naturvitenskap, der langvarig mobilisering fortsetter å gi seg utslag i økning i antall søknader, mens 

innvilgelsesgraden var under gjennomsnittet. Det var også sterk økning i antall søknader innenfor 

Teknologi. På begge fagområdene var det særlig økt interesse for samarbeidsprosjekt. 

Samfunnsvitenskapene stod også for en svært høy andel av søknadene, men antall søknader gikk noe 

ned. Det var også reduksjon i søknader om samarbeidsprosjekt innenfor Medisin og helse. Det 

minste fagområdet, Landbruks- og fiskerifag, økte mest og hadde også høyest innvilgelsesgrad. 
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Tabell 6. Fagområdenes deltakelse og gjennomslag i utlysninger av forskerstyrte prosjekter 2020 og 

2021 

 

Det har de siste årene vært særlig oppmerksomhet rettet mot behovet for flere bidrag fra Humaniora 

til forskning på samfunnsutfordringene, på bakgrunn av stortingsmeldingen om humaniora. Dette er 

et langsiktig arbeid. Innsatsen for å øke mobilisering ser foreløpig ikke ut til å ha gitt mange flere 

søknader. Bruken av optimaliseringsmidler har gitt en viss økning i innvilgelsesgraden og samlede 

bevilgninger til fagområdet. 

Andelen av flerfaglige søknader varierer, og falt noe fra 2020 til 2021. Samtidig var andel av 

flerfaglige prosjekter blant innvilgede søknader vesentlig høyere enn andelen av monofag innenfor 

alle fagområder. I 2021 lå andelen flerfaglige søknader mellom 32 og 68 prosent, blant bevilgede 

prosjekter var andelen mellom 70 og 85 prosent. Innvilgelsesgraden var i 2021 på bare 10,2 prosent 

for monofaglige forskerstyrte prosjekter og bare 9,6 prosent blant søkere til FP. Hver femte 

flerfaglige søknad ble innvilget. 

Kvaliteten på søknadene (panelkarakter for Forskningskvalitet) har økt fra 2020 innenfor alle 

fagområder, mest markant innenfor Medisin og helsefag og Landbruks- og fiskerifag som hadde 

lavest karaktersnitt. I 2021 lå gjennomsnittskarakteren for Forskningskvalitet innenfor fagområdene 

mellom 4,9 og 5,3 (4,7 og 5,1 i 2020). Gjennomsnittet gikk opp på alle panelkarakterer. Hovedbildet 

er at karakterer på Virkninger og effekter og Gjennomføring trakk opp, og bildet av økende kvalitet 

på søknadene forsterker seg når vi beregner en samlet snittkarakter.  

Forskjellen mellom panelvurderinger av søknader til FP og KSP er liten, men gjennomsnittskarakter 

for Forskningskvalitet er noe høyere innenfor Medisin og helsefag, Samfunnsvitenskap og Humaniora 

i søknadsbunken til FP. Høyere innvilgelsesgrad i KSP (26,5 prosent i gjennomsnitt for 2020/21) enn i 

FP (12,1 prosent) gjør at karaktersnittet på bevilget portefølje gjennomgående er høyere for FP. 

Dersom vi tar utgangspunkt i beregnet gjennomsnitt av de tre panelkarakterene på institusjonenes 

søknader i 2020 og 2021, lå instituttene høyest. Helseforetakene leverte søknadene med lavest 

karakter. Innenfor instituttsektoren var det imidlertid et spenn på 4 karaktertrinn fra de med lavest 

til de med høyest snitt. Spennet i snittkarakter mellom høyskolene var på 1,9 karakterer og mellom 

universitetene på 0,6. Det var lite sprik i kvalitet på søknadene mellom de fem eldste universitetene, 

selv om UiO skåret høyest og NTNU lavest. Det var vesentlig større sprik blant de fem nye 

universitetene, der UiS skåret høyest og oppnådde karaktersnitt på høyde med NTNU. 

På grunnlag av Forskerpersonalregisteret, har vi trukket data om antall potensielle søkere pr. 

institusjon. Vi kan da se søkeintensitet (hvor mange av de som kvalifiserer til å søke som har søkt) 

opp mot innvilgelsesprosent. Det gir oss et bilde hvor effektive søkerinstitusjonene er, altså om 

ressursbruken på søknadsarbeid står i et rimelig forhold til utbyttet i form av tildelte prosjektmidler. 

Analysene viser at spesielt OsloMet, og UiS og NMBU, kom ut som de mest effektive søkerne blant 

universitetene, de to siste årene sett under ett. UiO var blant de minst effektive søkerne, sammen 

med NTNU og UiB. I instituttsektoren var de utenrikspolitiske instituttene og andre 

Ant. søkn. Ant. Bevilget Innv.pros. Ant. Søkn. Ant. bevilget Innv.pros. 

Humaniora 216 41 19,0 % 224 29 12,9 % 3,7 %

Landbruks- og fiskerifag 66 16 24,2 % 95 20 21,1 % 43,9 %

Matematikk og naturvitenskap 851 114 13,4 % 1007 134 13,3 % 18,3 %

Medisin og helsefag 443 65 14,7 % 402 51 12,7 % -9,3 %

Samfunnsvitenskap 866 151 17,4 % 785 128 16,3 % -9,4 %

Teknologi 421 67 15,9 % 524 60 11,5 % 24,5 %

Totalsum 2863 454 15,9 % 3037 422 13,9 % 6,1 %

Fagområde

Endring i 

ant.søkn. 

2020-21

20212020
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samfunnsvitenskapelige institutter minst effektive, mens det var god balanse mellom innsats og 

utbytte blant store aktører som Norce og SINTEF. De mest effektive søkerne var blant annet FFI, 

Møreforskning, Norsk regnesentral og NOFIMA. Mønsteret i søkeadferd er relativt stabilt fra år til år, 

men økningen i antall søknader fortsetter fra 2020.  

Evaluering av rettsvitenskapelig forskning 
Evalueringen av norsk rettsvitenskapelig forskning (JUREVAL) ble ferdig i 2021 og konkluderer med at 
den rettsvitenskapelige forskningen holder fra god til høy kvalitet. Det finnes internasjonalt ledende 
forskningsmiljøer ved de tre fakultetene (UiO, UiB og UiT). Disse miljøene er ofte knyttet til tematiske 
forskergrupper. Det er potensiale for å jobbe mer tverrfaglig innenfor rettsvitenskapelig forskning. 
Evalueringen peker på at norsk rettsvitenskapelig forskning kan gjøres mer tilgjengelig for et 
internasjonalt publikum. Formidlingen av rettsvitenskapelig forskning til fagfolk og samfunnet for 
øvrig er av høy kvalitet.  

Vurdering av måloppnåelse 
Resultater Utfordringer/Muligheter 

• Det er økende kvalitet på søknadene til 
forskerstyrte prosjekter, men det er stor 
variasjon i gjennomsnittskarakterer på 
søknadene mellom institusjonene.  

• Det er fortsatt lav innvilgelsesgrad for 
Forskerprosjekt. Samlet for forskerstyrte 
prosjekter gikk innvilgelsesprosenten også ned 
fra 2020 til 2021. 

• Flerfaglige søknader har høyere innvilgelses-
prosent enn monofaglige søknader. 

• Kvinnelige prosjektledere har høyere 
innvilgelsesgrad enn de mannlige. 

• Grunnleggende forskning av høy kvalitet er 
fundamentet i kunnskapssystemet og må i 
enda større grad spille sammen med annen 
forsknings- og innovasjonsaktivitet.   

• Den lave innvilgelsesprosenten, spesielt 
innenfor Forskerprosjekt, gir grunn til 
bekymring. Svært mange gode søknader når 
ikke opp i konkurransen.  

• Mobiliseringen overfor humaniora-miljøene 
krever en langsiktig innsats og har foreløpig ikke 
resultert i vesentlig økning i antall søknader.  

 

  



 22 

3.2 Mål 2 Økt verdiskaping i næringslivet 
Målformulering: Forskningsrådet skal utløse FoU som, på kort og/eller lang sikt, skal øke den samlede 

verdiskapingen i norsk økonomi. Forsknings- og utviklingsarbeid gir økt verdiskaping gjennom nye 

eller forbedrede produkter, tjenester og prosesser, eller ved at kunnskap blir utnyttet og videreutviklet 

i andre sammenhenger. 

Norsk næringsliv er under omstilling for å bidra til verdiskapende lavutslippsnæringer, økt eksport og 

sysselsetting - i hele landet. Overgangen til en bærekraftig fremtid skjer gjennom fortrinn og styrker i 

næringslivet, offentlig sektor og akademia. Omstillingen krever ny kompetanse, nye kombinasjoner 

av kompetanse og økt tilgang på kompetanse. Forskningsrådets næringsrettede oppdrag skal bidra til 

verdiskaping, omstilling og samspill. Innsatsen rettes inn mot å øke kvalitet og kapasitet i utdannings- 

og FoU-institusjonene på områder som er viktige for verdiskaping og omstilling, for å øke samspillet 

mellom FoU-institusjoner, næringsliv og offentlig sektor, samt for å mobilisere og støtte 

næringslivets FoU-innsats. 

Samlet vurdering 
Det har vært god utvikling for næringsrettet forskning i 2021 med økt søkning om tilskudd, høy 

prosjektkvalitet og god bredde mht. områder, bedriftsdemografi og geografi. Den grønne digitale 

omstillingen, ofte omtalt som “tvilling transisjonen”, var gjennomgående i søknadene fra nytt og 

eksisterende næringsliv. Dette er viktig for et mer bærekraftig og diversifisert norsk næringsliv. 

Utviklingen er også positiv for koblingen til EUs ulike tilbud for de norske aktørene. Trenden med 

flere nye søkere og unge bedrifter fortsetter. Det er flest søkere innenfor energi og klimateknologi, 

IKT, helse og havbruk, og generelt er innvilgelsesprosenten lavere enn tidligere år. 

Pandemien har akselerert den digitale omstillingen, og digitale teknologier og datasett er sentrale i 

mange næringsrelevante prosjekter. Utdanningskapasitet, fagmiljøer og digital innsikt som del av alle 

utdannings- og forskningsløp er viktig for å møte næringslivets utfordring med tilgang på digital 

kompetanse. Den grønne omstillingen i form av reduserte utslipp og nye lavutslippsnæringer 

involverer aktører i hele landet, og flere regioner deltar nå i større verdikjedesatsinger.  

Forskningsrådet mobiliserer og rådgir bedrifter i alle fylker, og innsatsen har gitt økt søkning til 

Innovasjonsprosjekter, Grønn plattform, regionale kapasitetsløft og EU. Norske bedrifter har godt 

gjennomslag i Horisont 2020 og Horisont Europa på områder som krever samspill for samfunns-

utfordringer, på arenaer for nyskaping og for bedrifter. Internasjonalt FoU-samarbeid gir nettverk og 

partnere som er viktig for å få posisjon i internasjonale verdikjeder og for eksport.  

 

Næringslivet samarbeider på flere områder med offentlig sektor for å utvikle et hjemmemarked og 

dermed også styrke næringslivets internasjonale konkurranseevne. Offentlig sektor har også blitt mer 

oppmerksom på betydningen av FoU for egen innovasjon og omstilling, og deltar i større grad i slike 

prosjekter. Pandemien ha vist betydningen av privat-offentlig samarbeid innenfor helseområdet og 

digitalisering i en situasjon der brukerinnsikt, agilitet og verdikjeder var kritisk viktig for bl.a. 

diagnostikk og digital samhandling. Det ligger store potensialer i å løfte offentlig-privat samspill, 

gjennom samutvikling, anskaffelser og samfunnsoppdrag i EU og nasjonalt.  

Verdikjedesatsinger og samarbeid i virkemiddelapparatet i tiltak som Grønn plattform og Pilot-

satsingene gir et mer helhetlig og forenklende tilbud som kobler FoU, utfordringer og marked.  
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Forskningsrådets støtte til tidligfase-kommersialisering fra utdannings- og FoU-institusjonene er 

viktig for å verifisere ideer og prosjekter gjennom en fase med betydelig markedssvikt. Det er likevel 

en utfordring at en for liten andel og bredde av utdannings- og FoU-miljøene er involvert i nyskaping, 

og potensialene er store i flere fag og disipliner. 

Det er et stort potensial for å få flere bedrifter i hele landet til å bruke FoU for økt verdiskaping og 

den grønne, digitale omstillingen. Fysiske og digitale arenaer og økt samspill i virkemiddelapparatet, 

med næringsaktører og med fylkeskommunene virker mobiliserende. Innsatsen kan oppskaleres og 

budsjettene må økes om målet om at næringslivets FoU skal utgjøre 2 prosent av BNP i 2030 skal nås. 

Søknadsvolum, kvalitet og bredden tilsier at økt innsats vil gi resultater.  

3.2.1 Strategisk område: Økt konkurranseevne i nytt og eksisterende 

næringsliv  
Målformulering: Forskningsrådet skal utløse forskningsbasert innovasjon som gir økt 

konkurranseevne i næringslivet. Forskningsrådet skal utløse økt FoU-innsats i bedriftene og økt 

kvalitet i prosjektene. Målet er uavhengig av bedriftenes størrelse og alder, næring og geografi.  

Flere, yngre og nye bedrifter søker Forskningsrådet, og det er sterk konkurransen om 
midlene  
Det var økt søkning til Innovasjonsprosjekter sammenlignet med 2020. Forskningsrådet mottok 471 

slike søknader, hhv. 8 og 25 prosent opp fra årene 2020 og 2019. Næringslivet søkte om 4,83 mrd. til 

et utlyst beløp på 1,36 mrd. kroner. I alt ble 144 prosjekter innvilget, og dette gav 31 prosent 

innvilgelsesgrad. I 2020 ble 186 prosjekter tildelt i 1,84 mrd. kroner, med en innvilgelsesgrad på 41 

prosent. Pandemitiltaket med mulighet for økt støttegrad ble videreført i 2021, og de fleste 

bedriftene fikk tilkjent maksimal støttegrad. Forskningsrådets vurdering er at støttegrad har vært 

viktig for å opprettholde FoU-aktivitet i næringslivet og deler av instituttsektor i 2020-21.  

I tillegg kom det nye investeringer fra Forskningsrådet på ca. 300 mill. til Grønn plattform samt ca. 90 

mill. til demonstrasjonsprosjekter. Den løpende, aktive porteføljen av næringslivsprosjekter er ca. 

850 mill. kroner høyere enn i 2020 pga. tiltakspakker som først i 2021 er kommet i arbeid. 

Innovasjonsprosjektinvesteringene i 2021 er 0,5 mrd. kroner lavere enn året før. Lavere budsjetter 

sammenholdt med høyere søknadstall førte til lavere innvilgelsesprosent. 

Andelen søkerbedrifter med under 10 ansatte har økt, fra under 30 prosent i 2015 til 57 prosent i 

2021. De yngre bedriftene (0-4 år) utgjorde 2 prosent av søkerne i 2015, mot 34 prosent i 2021. 

Andelen nye søkere var rekordhøyt i 2021, og utgjorde hele 67 prosent innovasjonsprosjektsøkerne. 

Blant de minste bedriftene var nær alle nye søkere. Innvilgelsesprosenten var 21 prosent for de de 

minste bedriftene (0-4 ansatte) og 46 prosent for de største bedriftene (100+ ansatte). De unge 

bedriftene hadde 25 prosent innvilgelse mot 50 prosent hos de eldste bedriftene (100+ år). Søknads- 

og innvilgelsesprofilen peker på god fornyelse i det FoU-aktive næringslivet.  
 

Forskningsrådet mottok innovasjonsprosjektsøknader fra bedrifter i alle fylker, og som tidligere flest 

søknader fra Oslo, Viken og Trøndelag, med hhv. 240, 68 og 53 søknader. Færrest kom fra Troms og 

Finnmark, Nordland og Innlandet med hhv. 9, 22 og 16 søknader. Bedriftene fra Agder, Rogaland og 

Vestland hadde høyest innvilgelsesgrad med 35-41 prosent. Forskningsrådet vurderer at det er store 

potensialer i økt mobilisering og også økt gjennomslag for mange regioner.   
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Kvaliteten på søknadene er høyere enn tidligere og en rekke søknader med karakter 6 (skala 1-7) 

kunne ikke støttes. Fagpanelene fremholder at prosjektene har potensiale for betydelige gevinster 

for bedriftene og deres partnere, og grunnlag for øvrige positive samfunnsmessige effekter. 

Prosjekter fordelt på temaer viser at energi-, helse- og IKT-prosjekter er i stort antall i 2021 som i 

2020 både mht. antall søknader og innvilgende prosjekter.  

Innovasjonsprosjektene er samarbeidsprosjekter og de 144 innvilgede prosjektene omfatter 520 

aktører fra ulike sektorer. Bedrift-bedrifts-samarbeid er det i nær alle prosjektene. Forsknings-

instituttene er FoU-leverandør i ca. 70 prosent av prosjektene, og UH-sektor og helseforetak i hhv 34 

og 8 prosent av prosjektene. Instituttsektoren er bred og samarbeider med ulike deler av 

næringslivet, og for eksempel er de tekniskindustrielle og primærnæringsinstituttene den viktigste 

FoU-leverandøren innenfor energi og bioøkonomi, men universitetene og helseforetakene er størst 

innenfor helse. Samarbeidsprofilen har vært stabil over de tre siste årene.  

Forskningsrådets støtte gir økt FoU-intensitet i næringslivet og øker bedriftenes 
verdiskaping  
SSB har vurdert Forskningsrådets næringsrettede virksomhet i perioden 2006-2019. Forhold som 

FoU-investeringer, omsetning og produktivitet hos bedriftene er studert i lignede søkerbedrifter, dvs. 

der søknaden har karakterlikhet, og der noen fikk støtte og andre ikke. I den aktuelle perioden var 

kvalitetsnivået på søknadene lavere enn de siste par årene, og de studerte bedriftene hadde karakter 

5 på sin søknad. Studien omfattet 716 bedrifter i innvilget gruppe, og 445 i avslåtte kontrollgruppen. 

Bedrifter med støtte i et gitt år har høyere vekst i FoU-intensitet og antall ansatte de påfølgende år 

enn bedrifter i kontrollgruppen. Bedrifter som har søkt eller fått støtte to år på rad, er større og mer 

FoU-intensive enn de øvrige søkerbedriftene.   

Forskningsrådets støtte til Innovasjonsprosjekter skal utløse merinvesteringer i FoU. I en 

undersøkelse fra SØA og Møreforsking sier om lag 2/3 av bedriftene at støtten har vært fullt 

utløsende å realisere prosjektene. Det er 25 prosent av bedriftene som ville gjennomført prosjektet 

også uten offentlig støtte, men i en lavere skala eller senere. Undersøkelsen viser at støtten har best 

utløsende effekt i små bedrifter. Flere bedrifter peker på at Forskningsrådets støtte oppfattes som et 

kvalitetsstempel og gir prioritet og utløser mer FoU-finansiering internt i bedriften, og også bidrar til 

mer ekstern finansiering.  

I SSBs undersøkelse ble det ikke funnet signifikante forskjeller i omsetning og produktivitet mellom 

bedrifter med innvilgede og avslåtte prosjekter. Det er derimot en større vekst i omsetning hos de 

yngste bedriftene som hadde fått støtte. SSB fremholder at liten effekt på omsetning og 

produktivitet er som forventet, da undersøkelsen er gjort kort tid etter tildeling, og det er forventet 

at det tar noe tid før økt FoU-innsats eventuelt gir økonomiske resultater.  

I undersøkelsen fra SØA og Møreforsking melder et klart flertall av bedrifter at prosjektet har gitt 

eller ventes å gi økonomiske virkninger. Ett år ut i prosjektet angir 19 prosent allerede økte inntekter 

og 15 prosent melder om reduserte kostnader. Etter fire år melder hhv 50 og 35 prosent av 

bedriftene om økte inntekter og reduserte kostnader. Det er 46 prosent som hevder at 

Innovasjonsprosjektet har gitt nye eller forberede varer og tjenester, og ytterligere 40 prosent at 

slike vil lanseres i nær framtid. En høy andel melder at prosjektet har eller ventes å bidra til både 

produkt- og virksomhetsinnovasjon. Bedriftene melder også om resultater og effekter som har 

nytteverdi for andre enn de partnerne i prosjektet. 
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En nedgang i SkatteFUNN-søknader, men aktivtetsnivået er opprettholdt  
Det var nedgang i SkatteFUNN-søknader i 2021 til 2933 søknader, mot hhv 4141 og 4543 i 2020 og i 

2019. Som et koronatiltak fikk aktive prosjekter i 2020 mulighet til ett års forlengelse dersom det var 

forsinkelser pga. pandemien. Ca. 1100 prosjektene med siste prosjektår i 2020 ble forlenget. 

Nedgangen i SkatteFUNN-søknader er ulik den økte søkningen til innovasjonsprosjekter. Dette kan 

være relatert til muligheten for å forlenge aktive SkatteFUNN-prosjekter, men nedgangen kan også 

være et resultat av tiltakspakker med gunstige støtteformater fra virkemiddelapparatet under 

pandemien. Flere bedrifter oppnådde maksimal statsstøttegrad og ble utelukket fra SkatteFUNN. Til 

tross for søknadsreduksjon er antall aktive prosjekter i 2021 som i 2020.  

Av det innrapporterte skattefradraget i SkatteFUNN er nær 75 prosent hos SMB-er. Bedriftsstørrelse i 

SkatteFUNN har vært stabil over år. I 2021 hadde halvparten av bedriftene under 10 ansatte, og nær 

5 prosent mer enn 250 ansatte. I perioden 2017-2021 er det størst endring i andel bedrifter fra Oslo, 

og opp til 28 prosent av totalen. Det har også vært noe økning fra Rogaland og fra Vestfold og 

Telemark, og noe reduksjon Møre og Romsdal fra 2017 til 2021. Fiskeri og havbruk, helse, olje og 

gass, og annen tjenesteyting er de største områdene. Det er et stort innslag av IKT i bredden av 

prosjekter, og omtrent halvparten av alle er merket med teknologiområdene informasjonsteknologi, 

elektronikk/data utstyr/kommunikasjon eller tjenesteyting.  

Den regionale spredningen speiler FoU-intensiteten i regionenes næringsliv  
Det er store forskjeller mellom fylkene mht. FoU-intensitet i næringslivet, dvs. kostnader til 

egenutført FoU per sysselsatt. SSBs tall for 2019 (gammel fylkesinndeling) viser at FoU-intensiteten i 

Trøndelag er nær 7 ganger den i Hedmark, og FoU-intensiteten også er høy i Viken (Akershus og 

Buskerud), Oslo, og Vestfold og Telemark. Det er samvariasjon mellom bevilgning per sysselsatt i 

næringslivet i fylkene fra ordningene fra EU, SkatteFUNN og Forskningsrådet, og parameterne som 

egenutført FoU og FoU-personalets utdanningsnivå. Tilskuddene fra Forskningsrådet til næringslivet 

er relativt likt fordelt per fylke, når vi korrigerer for antall forskerårsverk i næringslivet med lang 

høyere utdanning. Selv om spredningen speiler regionenes FoU-intensitet er det potensial til å øke 

FoU-innsatsen i næringslivet gjennom mer samarbeid, i flere regioner og gjennom å kvalifisere 

SkattFUNN-brukere til mer de mer ambisiøse Innovasjonsprosjektene.  

Høy brukertilfredshet 
Menon har evaluert innføringen til løpende mottak og flere årlige bevilgningsrunder for 

Innovasjonsprosjekter. Evalueringen viser endringene som ble gjort våren 2020 er positivt mottatt av 

bedriftene og at både bedrifter og fagpanelene mener at søknadene har lik eller høyere kvalitet enn 

før. Søkerne er opplever det positivt at de i samme år kan forbedre sitt prosjekt og få det til ny 

vurdering dersom de fikk avslag i første runde. En brukerundersøkelse gjennomført av Kantar viser at 

9 av 10 søkere har positive erfaringer med Innovasjonsprosjekter, og at 7 av 10 er positive til 

Kompetanse- og forskerprosjektprosessene. De fleste opplever at det er enkelt å kontakte 

Forskningsrådet og at veiledningen er nyttig og sparer tid for søkerne. Det er i 2021 også startet et 

pilotprosjekt sammen med Innovasjon Norge for å etablere en digital førstelinje for næringslivet.  
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Vurdering av måloppnåelse 
Resultater Utfordringer/Muligheter 

• Bedrifter med innovasjonsprosjektstøtte har 

høyere vekst i FoU-intensitet og i antall ansatte 

enn tilsvarende søkerbedrifter uten støtte.  

• Antall søknader og prosjektkvaliteten var 

høyere, men innvilgelsesprosenten lavere i 2021 

enn tidligere. 

• Flere nye, mindre, og yngre bedrifter søker om 

tilskudd, og mange oppnår støtte til tross for 

hard konkurranse med større og mer FoU-

erfarne søkere. 

• Bedrifter og sektorer uten FoU-erfaring ønsker å 

bruke FoU og samarbeid med andre bedrifter og 

FoU-institusjonene.  

• Instituttsektoren er en særlig viktig FoU-

leverandør til næringslivets 

innovasjonsprosjekter. 

• Det var reduksjon i nye SkatteFUNN-søknader i 

2021 sammenlignet med 2020 grunnet ulike 

pandemitiltak. Totalt antall aktive prosjekter i 

2021 var på nivå med årene før.  

• Bruken av Innovasjonsprosjekter, SkatteFUNN 

og EU i hvert fylke er proporsjonal med FoU-

intensiteten i det enkelte fylke.  

• 9 av 10 brukerne av Forskningsrådets 

næringsrettede ordninger er tilfreds med 

ordningene og med dialogen med 

Forskningsrådet. 

• Det er potensiale for å innvilge flere 

støtteverdige prosjekter, siden mange måtte 

avises pga. budsjettbegrensinger 

• Det er et stort potensial til å øke FoU-innsatsen i 

næringsliv gjennom mer samarbeid med 

akademia. 

• Det er nødvendig kvalifisere SkatteFUNN-

brukere til de mer ambisiøse 

innovasjonsprosjektene. 

• Det er viktig å vurdere om støttetilbudet er 

innrettet og differensiert nok for å ta hånd om 

utfordringene, dynamikken og de ulike FoU-

erfaringene og utfordringene i næringslivet.  

• Flere verdikjedesatsinger og innføring av 

samfunnsoppdrag vil kunne legge til rette for 

samspill mellom akademia, næringsliv og 

offentlig sektor på ulike nasjonale og globale 

utfordringsområder. 

• Fortsette arbeidet med forenkling og bedre 

rådgiving for næringslivet, også gjennom 

samarbeid i virkemiddelapparatet  

 

3.2.2 Strategisk område: Styrket evne til omstilling i norsk økonomi 
Målformulering: Forskningsrådet skal identifisere, bygge opp kunnskap og legge til rette for utvikling 

av forskningsmiljøer på områder som er viktige for omstilling i økonomien. Målet omfatter forskning 

som ikke nødvendigvis har umiddelbar anvendelse i dagens marked. 

Næringslivet forsker mer enn før, og tjenestenæringene mest pga. digitaliseringen 
Tall fra SSB viser at næringslivets FoU-investeringer øker. Egenutført FoU i bedrifter med 10+ ansatte 

var på 37 mrd. kroner i 2020 og næringslivets innkjøpt FoU til utgjorde 8,1 mrd., dvs. opp 4,4 prosent 

fra året før. De tjenesteytende næringene bidro mest til veksten. FoU-innsatsen innenfor petroleum 

ble redusert med 14 prosent og det var økning i helserelatert FoU inkludert helse-IKT med 15 

prosent. Både industrien og tjenestenæringene har samlet sett kjøpt mer FoU-tjenester i 2020 enn 

tidligere. I industrien var det særlig farmasøytisk industri som bidro til denne veksten. 

Tjenestenæringenes profil og vekst er sterkt drevet av IKT og digitalisering.  

I SSBs analyse av tematiske områder vises at næringslivet har økt sin FoU-satsing på havbruk, 

energieffektivisering og -omlegging, helse og omsorg, klimateknologi og fornybar energi. Petroleum 

er det største området foran helse og omsorg, havbruk, maritimt, miljøteknologi og energi. SSBs nylig 
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fremlagte tall er fra 2020, og utviklingstrekkene som SSB rapporterer om økt FoU i næringslivet og 

vekst i områder som energi, IKT og helse er i tråd med Forskningsrådets data fra 2020 og også 2021. 

Forskningsrådets næringsrelevante portefølje bidrar til økt samarbeid og bedre koblinger   
Forskningsrådets totale næringsrelevante portefølje, dvs. innsats i og for næringslivet, er summen av 

relevante prosjekter finansiert av bredden av Forskningsrådets ordninger og porteføljer, se Figur 1. 

Innsatsen omfatter aktivitet som er direkte rettet til næringslivet samt aktivitet som ikke er direkte 

næringsrettet, men som i vår prosjektmerking og i porteføljeanalysene vurderes å også være relevant 

for vårt næringsoppdrag. Dette er investeringer som bygger kvalitet, kapasitet og bidrar til talent- og 

systemutvikling av betydning for samspillet mellom forskningsinstitusjonene og dagens og 

morgendagens næringsliv.  

 

 
Figur 1: Forskningsrådets samlede innsats for og i næringslivet i 2021 i mill. kroner. Figuren omfatter alle søknadstyper og 
støtteformer, inkl. grunnbevilgningene til institutter, forskningsinfrastruktur, målrettede aktiviteter og aktiviteter som ikke 
har næringsrelevans som primærformål. Figuren angir prosjektansvarliges sektortilknytning. Næringskategoriene er ikke 
gjensidig utlukkende.  

I 2021 utgjorde Forskningsrådets aktive totale portefølje i og for næringslivet om lag 5,9 mrd. kroner. 

Av dette er 2,2 mrd. kroner tildelt prosjekter som ledes av bedrifter. Dette er henholdsvis 820 

mill.kroner  og 550 mill. kroner høyere enn i 2020. Det ble investert 1,36 mrd. kroner i nye 

Innovasjonsprosjekter i 2021, og dette er ca. 0,5 mrd. kroner lavere enn året før. Veksten i den aktive 

næringsrelevante porteføljen i 2021 skyldes tiltakspakker i 2020 og arbeidet med å redusere 

avsetningene. Veksten innenfor de største områdene energi og IKT (Figur 1) er på mer enn 150 mill. 

kroner fra året før, og veksten er størst for energi. Helse har hatt den største veksten med ca. 190 

mill. kroner, og til et nivå på vel 700 mill. kroner, det vil si på størrelse med fiskeri og havbruk, og noe 

mindre enn petroleum. Også næringsområdet miljø har hatt en stor vekst det siste året. 

Business for Peace: et alternativ til tradisjonell utviklingshjelp i konfliktsoner? Tekst kommer.  

Næringslivet er i grønn omstilling  
Forskningsrådet har en solid portefølje med prosjekter, infrastruktursatsinger og tjenester for grønn 

omstilling, og innsatsen har økt betydelig i 2021. Samarbeidet i virkemiddelapparatet er økende og 

aktørene har sammen og hver for seg aktiviteter som støtter opp under målene i ulike nasjonale 
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planer og strategier, samt norske aktører som søker EUs Horisont Europa, Green Deal, IPCEIs, C19-

gjenreisingsplan mm. Prosjekter bidrar til grønn omstilling gjennom å kutte utslipp i eksisterende 

næringer, men også ved å dreie hele næringsstrukturen i en lavutslippsretning.  

Aktivitetsøkningen er i stor grad knyttet til Grønn plattform, dette er et felles utfordringsrettet 

oppdrag til Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva som skal “skape samfunnsøkonomisk lønnsomt 

og bærekraftig næringsliv som bidrar til grønn omstilling". Grønn plattform fikk i 2021 400 for-

prosjektsøknader og 50 hovedsøknader. Nær 1,2 mrd. ble bevilget til tolv store 3-årige konsortie-

prosjekter innenfor energi, industri, sirkulærøkonomi og bioøkonomi. Både søknader og innvilgede 

prosjekter hadde regional spredning, bedriftsdemografisk bredde og representerte ulike grønne 

verdikjeder. Prosjektene har utløst privat kapital på vel 0,9 mrd. kroner – et beløp som er på nivå 

med den offentlige støtten til bedrifter. Ca. ½-parten av Forskningsrådets andel på 600 mill. ble 

tildelt instituttsektor. I 2022 vil en ny utlysningsrunde vektlegge brukerinnspill og virkemiddel-

aktørenes erfaringer fra 2021 for å vesentlig forenkle søknadsprosessen for søkerne. 

Klimanøytral veksthusproduksjon ved bruk av et Smart Environmental Control System. Tekst 

kommer.  

Utviklingen innenfor områdene hydrogen og havvind skjer svært raskt og norsk næringslivs 

forskningsaktivitet innenfor disse områdene er økende, noe som viser seg gjennom høy søkning til de 

ulike utlysningene og funn i midtveisevalueringen av FME-ene i 2021. Hydrogenområdet kan bli viktig 

for norsk næringsliv, ressursutnyttelse og for norske klimamål. Det har raskt vært bygget opp en stor 

hydrogensatsing i Forskningsrådet, i flere porteføljer og i nært samarbeid med Enova o.a. I 2021 ble 

det bevilget mer enn 200 mill. kroner fra Forskningsrådet samt 80 mill. gjennom Grønn plattform til 

prosjekter som omfattet hydrogen og hydrogenbaserte energibærere. Det er god fordeling mellom 

prosjekter som omhandler fremstilling, distribusjon og bruk av hydrogen.  

Næringslivet omstiller seg og satser på bærekraftige og digitale teknologier  
Forskningsrådets petroleumssatsinger hadde i 2021 tydelige prioriteringer om utslippskutt og 

energieffektivisering. Målet er at det utvikles teknologi og prosesser som bidrar til mer bærekraftig 

produksjon ved å redusere klimagassutslipp, men samtidig sikre fortsatt stor verdiskaping. Flere 

relevante prosjekter ble bevilget hos både leverandørindustrien og forskningsinstitusjonene. I 2021 

var det en tredje fellesutlysning med Brasil rettet mot bedrifter i begge land for å stimulere til økt 

samarbeid i tråd med Panoramastrategien. Dette gir norske leverandørbedrifter mulighet til å 

etablere samarbeid i et meget viktig eksportmarked innenfor den norske petroleumssektoren, i 

tillegg til å utvikle teknologier og tjenester som kan implementeres på norsk sokkel.  

Det er et økende antall søknader innenfor vareproduksjon og prosessindustrien, og med sterk vekt 

på digitalisering og prosjekter for grønn omstilling innenfor bl.a. resirkulering og ved utvikling av nye 

forretningsmodeller. I tillegg til kontinuerlig god tilsøkning fra etablert industri er det også stadig 

flere nye bedrifter og yngre bedrifter som søker også innenfor industrisegmentet.  

Innenfor tjenesteområdene er det de siste årene satt i gang flere prosjekter innenfor reiseliv og 

kulturnæringen, men områdene har vært hardt rammet av pandemien. I 2021 var det likevel et 

økende antall søknader fra kulturnæringen. Dette kan ha vært et resultat av mobiliseringen knyttet 

til BIA-X-satsningen mot denne næringen i 2020. 

Bygg, - anlegg og eiendomsnæringen er Norges nest største næring målt i verdiskaping, men 

næringen har historisk hatt lave FoU-investeringer. Næringen er inne i en stor digitaliseringsprosess, 

og har gjennom SkatteFUNN -tilsøkning de senere år vist modenhet for mer FoU. Det ble derfor i 
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2021 utlyst 50 mill. kroner under ordningen BIA-X for å utvikle ny kunnskap næringen trenger for økt 

innovasjon, konkurransekraft, samarbeid med FoU-institusjonene og bærekraftig verdiskaping. 

Forskningsrådet mottok 24 søknader og et omsøkt beløp på 311 mill. kroner. Tiltaket treffer 

næringen, deler av offentlig sektor og forskningsinstitusjonene godt. Fire søknader ble bevilget og 

alle disse hadde digitalisering eller kunstig intelligens som en del av prosjektet.  

Verdikjedene i mat og bioressurser er viktige for Norge, både i antall ansatte og i verdiskaping. 

Innenfor matsektoren er det store aktører uten sterke FoU-tradisjoner, og mange små bedrifter med 

svake finansielle muskler for å drive egen FoU-innsats. Det ble i 2021 utlyst demonstrasjons-

prosjekter, og tretten søknader om innovasjons- og demonstrasjonsprosjekter ble innvilget med 

totalt nær 100 mill. kroner. Næringen deltar også i en rekke samarbeidsprosjekter med ulike FoU-

organisasjoner. Landbruks- og matforskningen var blant de mest suksessfulle i Horisont 2020 og 

norske aktører var med i 19 prosent av alle prosjekter. Flere av de norske aktørene har også hatt 

solid gjennomslag i Horisont Europas første utlysninger.  

Innenfor fiskeri- og havbruk har vi flere større og kapitalsterke bedrifter som konkurrerer godt. I 2021 

var Forskningsrådets innsats rettet mot tapsreduserende tiltak og fiskevelferd i tillegg til 

teknologiutvikling for økt produksjons- og fangstkontroll. Det er viktig å videreutvikle kunnskaps-

grunnlaget for økosystembasert fiskeriforvaltning og bærekraftig verdiskaping basert på høsting av 

marine ressurser. Pandemien har påvirket markedene, også for matprodukter og Forskningsrådet 

satt i gang prosjekter for å studere markedet for sjømat under og etter pandemien. 

Forskningsrådet mottar stadig flere søknader fra bredden av helsebedrifter. Nye legemidler er det 

største segmentet, fulgt av medisinsk teknologi, diagnostikk, helserelatert-IKT og produksjon. 

Pandemien satte stor fart på digitalisering og utviklingen fortsetter ved at vi ser implementering av 

norsk helseteknologi i helsetjenestene. Velferdsteknologiområdet videreutvikles og kunstig 

intelligens og mønstergjenkjenning inngår i mange søknader. Også i år har norske bedrifter inngått 

betydelige kommersielle avtaler. Et eksempel er Vaccibody (nytt navn Nykode) som inngikk en avtale 

på 170 mill. kroner med amerikanske Regeneron.   

Pilot Helse er en ordning der næringslivet og helsetjenesten samarbeider for å adressere udekkede 

behov. Forskningsrådet tildelte midler til forprosjekter og til fire hovedprosjekter under ordningen i 

2021. Søkning var stor og viser at det nå er mer og bedre privat-offentlig samarbeid. Nær 100 mill. 

kroner ble investert i fire prosjekter der sju helsebedrifter utvikler digital behandling, beslutnings-

støtte, sosial teknologi med mer, sammen med helsetjenestene. Områdene og prosjektene ble 

utvalgt pga. helsetjenestenes udekkede behov på disse feltene. I 2021 ble det opprettet tre nye 

forskningssentre for klinisk behandling (FKB) innenfor hodepine, muskel- og skjelettsykdommer og 

kreft. Forskningsrådet har gjennom mange år samarbeidet med Kreftforeningen, og sam-

finansieringen til kreftsenteret er den største hittil. Også i den løpende porteføljen med pandemi-

relaterte helse- og digitaliseringsprosjekter igangsatt våren 2020 er det flere prosjekter med 

samfinansiering fra Mohn-stiftelsen og Kreftforeningen.   

Teknologi har gitt drivkraft til digital omstilling og transformasjon 
I 2021 fortsatte Forskningsrådet innsatsen for å bygge kompetanse og porteføljer innenfor 

muliggjørende teknologier. Bl.a. har innsatsen for digital sikkerhet og kunstig intelligens ført til en 

tydelig styrking av IKT- og digitaliseringskompetansen både i forskningsinstitusjonene, næringslivet 

og offentlig sektor. Bedriftsporteføljen domineres av små og gjerne unge bedrifter. Temabredden er 

stor og dekker bl.a. fintek, medtek, edtek, sensorikk, softwaremetodikk, media etc. Det er tydelig at 
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søkere anser maskinlæring som et verktøy for å oppnå ønskede resultater. Dette tyder på at 

teknologien er i ferd med å modnes og kan gi konkurransefortrinn for flere bedrifter.  

Behovet for grensesprengende forskning og radikal innovasjon øker. IKT, nano- og bioteknologi har 

sammen og hver for seg potensial til å drive frem store samfunnsendringer, omstilling og 

transformasjon. For første gang ble det i 2021 utlyst prosjekter innenfor teknologikonvergens, med 

krav bl.a. om at utvikling og implementering gjøres innenfor rammen av ansvarlig forskning og 

innovasjon. Porteføljen på muliggjørende teknologier ble også utvidet med flere nyskapende og 

transdisiplinære bioteknologiprosjekter rettet mot utfordringer innenfor bl.a. helse, matproduksjon 

og sirkulærøkonomi. Innenfor nanoteknologi fortsatte sterke FoU-miljøer å bidra til både 

næringsutvikling og etablering av nytt næringsliv. Fremover blir det særlig viktig å få økt 

rekrutteringen til IKT, fortsette å bygge næringsliv innenfor nanoteknologi, styrke innovasjons-

perspektivet i satsingen Digitalt liv og få frem flere transdisiplinære prosjekter for transformativ 

endring. 

Økonomisk omstilling og nye samarbeidskonstellasjoner  
Mange av utfordringene samfunnet står overfor krever omfattende omstilling i økonomi, nærings- og 

samfunnsliv. Offentlig sektor, i form av sentrale og lokale myndigheter, spiller en avgjørende rolle i å 

legge til rette for omstilling og økt verdiskaping i næringslivet. Våren 2020 ble det gjennomført en 

hasteutlysning om de økonomiske konsekvensene for norsk nærings- og arbeidsliv av pandemien, 

myndighetenes tiltak for å begrense smitten og de økonomiske konsekvenser av disse. Ni prosjekter 

ble igangsatt og har gjennomført omfattende datainnsamling og analyser av situasjonen både før og 

under pandemien. Foreløpige resultater viser at det er de bedriftene som rammes hardest av krisen 

som har størst evne til å utvikle nye strategier og tilpasninger. Responsen går på digitalisering av 

produksjon og salg, ulike tiltak for kostnadsreduksjoner og introduksjon av grønne innovasjoner. 

Offentlige virksomheter bidrar til omstilling og næringsutvikling gjennom sin rolle som anskaffer. Det 

offentlige kjøpte varer og tjenester for over 600 mrd. kroner i 2021. Forskningsrådet ønsker å 

stimulere til økt samarbeid om anskaffelser gjennom årlige utlysninger av midler til førkommersielle 

anskaffelser. I 2021 ble det bevilget midler til fire forprosjekter og to hovedprosjekter. Støtten fra 

Forskningsrådet går i hovedsak til bedriftene som skal utvikle de nye løsningene, produktene eller 

tjenestene, gjerne i samarbeid med FoU-miljøer.  
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Vurdering av måloppnåelse 
Resultater Utfordringer/Muligheter 

• Pandemien har akselerert den digitale 

omstillingen. Det er flere bedrifter som 

anvender digitale teknologier, maskinlæring og 

digitalisering i sitt innovasjonsarbeid.  

• Forskningsrådets portefølje for grønn omstilling 

øker, dels gjennom de store Grønn plattform-

prosjektene og også gjennom ulike målrettede 

og åpne utlysninger. 

• Målrettede bevilgninger til sentre og 

samarbeidsprosjekter på tvers av næringsfelt og 

verdikjeder har bidratt til økt samarbeid mellom 

bedrifter og mellom bedrifter og akademia. 

• Det er øktende samarbeid i virkemiddel-

apparatet og flere verdikjedesatsinger innenfor 

Pilot-X-modellen og i Grønn plattform.  

• Økt samarbeid på tvers av virkemiddelapparatet 

forenkler for søkere og kobler forskning og 

marked bedre. 

• Digitalisering fordrer økt kapasitet og 

kompetanse på digitale teknologier, nye 

verdikjeder og nye samarbeidsformer.   

• Dreiningen mot grønn omstilling og 

digitalisering må forsterkes ytterligere for å 

bygge flere norske verdikjeder, og med 

koblinger til EUs ulike ordninger.  

• Samarbeidet i virkemiddelapparatet kan gjøres 

mer smidig, også gjennom forenklinger mht. til 

lovverk og governance.  

• Det ligger potensialer i samfinansiering av 

forskning og innovasjon med stiftelser, 

pasientorganisasjoner, filantroper med mer.  

• Det må legges bedre til rette for økt samarbeid 

mellom næringsliv og offentlig sektor for å 

etablere et solid hjemmemarked og løse de 

store samfunnsutfordringene. 

 

 

3.2.3 Strategisk område: Bedre samspill og kunnskapsoverføring mellom 

FoU-miljøer og næringsliv 
Målformulering: Forskningsrådet skal fremme samspill og kunnskapsoverføring mellom offentlig 
finansierte forskningsinstitusjoner og næringsliv som fører til økt verdiskaping i norsk økonomi. 
Forskningsrådets virksomhet skal gi økt næringsrelevant kompetanse i FoU-miljøene og økt FoU-
kompetanse i næringslivet. Forskningsrådet skal også bidra til at forskning ved offentlig finansierte 
institusjoner kommer til bedre utnyttelse i næringslivet, blant annet gjennom kommersialisering av 
forskningsresultater. 

Forskningsrådet styrker kunnskapsflyten mellom næringslivet og forskningsinstitusjoner 
Forskningsrådet har en rekke virkemidler som fremmer samspill og kunnskapsoverføring mellom 

offentlig finansierte FoU-institusjoner og næringslivet. Forskningsrådet støtter bl.a. opp om og 

komplementerer institusjonenes, næringslivets og virkemiddelapparatets aktiviteter og arenaer, som 

forsknings- og kunnskapsparker, klynger og nettverk, inkubatorer og katapult, praksisprofess-

orordninger, internship med mer. Forskningsrådet samarbeider i økende grad også direkte med ulike 

aktører i og rundt institusjonene i studie- og entreprenørskapsaktiviteter.  

Nærings- og samfunnsrettede forskningssentre bidrar til å adressere kunnskaps- og rekrutterings-

behov for omstilling av næringslivet og i møte med de store samfunnsutfordringene. I 2021 var det 

mer enn 50 aktive sentre fordelt på 39 sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI), 11 

forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) og 3 sentre innenfor petroleum (Petrosentre) hvor to 

var i avslutning og to nye fikk bevilgning i 2021. Mer enn 60 prosent av partnerne i de næringsrettede 

sentersatsingene er fra næringslivet. I 2021 ble det ytterligere innvilget tre sentre for klinisk 

behandling (FKB) med noe næringslivssamarbeid slik at det nå er fire slike sentre. Senterordninger er 
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viktige for næringslivet ved at det gir langsiktige samarbeidsrelasjoner i verdikjeder og med 

forskningsinstitusjonene, og gir tilgang til resultater, infrastruktur og rekruttering. 

Forskningsrådet har en stor innsats for kompetansebygging i FoU-institusjonene på områder av 

betydning for dagens og morgendagens samfunns- og næringsliv. Til utlysningene i 2021 om 

Kompetanse- og samarbeidsprosjekt ble det utlyst i alt 1,3 mrd. kroner og det kom 420 

næringsrelevante søknader. I 2020 kom det 373 søknader til et utlyst ut beløp på 1,6 mrd. kroner. 

Søknadstypen brukes bredt og av nær alle porteføljer. Det er mer systematisk innsats for 

kompetansebygging innenfor områder med rettede næringslivssatsinger enn innenfor områder og 

bransjer som i all hovedsak støttes gjennom åpne næringsrettede tilbud. Det har derfor vært rettede, 

tidsavgrensede utlysninger de siste årene. I 2021 resulterte dette i en kompetanseutlysning rettet til 

bygg- og anleggsektoren, og i 2020 en tilsvarende for tjenestenæringer.  

Forskningsrådets grunnfinansiering av forskningsinstituttene er økt. Miljøinstituttene har hatt stor 

realvekst, men instituttsektoren totalt har ikke økt. Instituttene får hele 1/3 av tildelingene sine 

gjennom samarbeidsprosjekter med andre aktører i forskningssektoren, og instituttene er en stor 

aktør og FoU-leverandør til Innovasjonsprosjekter i næringslivet. Innenfor en rekke næringsområder 

er instituttsektoren en helt sentral aktør i Forskningsrådets portefølje, og klart den største sektoren 

innenfor områdene energi, fiskeri og havbruk og landbruk, se Figur 1.   

Helse er et næringsområde i stor vekst, og med mindre tradisjon for samspill med instituttsektoren. 

Forskningsrådet har i 2020-21 kartlagt samhandlingen mellom næringen og relevante deler av 

instituttsektoren. Arbeidet viser stort potensiale og interesse for mer samhandling. Instituttene har 

innsikter, infrastruktur og nettverk i og utenfor helsefeltet som er relevant for helsenæringen, for 

eksempel innenfor bioteknologi, IKT og digitalisering, produksjon og samspill med offentlig sektor.   

Nærings-ph.d. er viktig ordning for å øke forskningskapasiteten i næringslivet og å øke samarbeidet 

mellom universiteter og næringslivet. Det har vært en stor økning i søknader som er ytterligere 

forsterket av pandemien. Både i 2020 og i 2021 ble det bevilget ca. 70 nye prosjekter. Ved utgangen 

av 2021 hadde 289 kandidater fullført sitt doktorgradsprosjekt. Drøyt 70 prosent av kandidatene blir i 

næringslivet – noe som indikerer at ordningen er treffsikker for økt FoU-innsats i næringslivet.  

Digitalt liv er en del av Forskningsrådets bioteknologisatsing og hensikten er å bedre koble 

bioteknologisk og transdisiplinær utdanning, forskning og innovasjon. I 2021 kom Technopolis med 

rapport som belyste feltet i Norge komparativt med i andre land og som gav innspill til hvordan øke 

forskningsbaserte innovasjoner og entreprenørskap. Rapporten anbefaler å utlyse midler til 

tidligfase, forskningstunge Innovasjonsprosjekter til forskningsinstitusjonene og øke systemstøtten, 

innovasjonskompetanse og mobiliteten mellom institusjonene og næringsliv.  

Innovasjonsprisen for 2021 gikk til forskerne Magnar Bjørås og Sulalit Bandyopadhyay ved NTNU. De 

samarbeidet for første gang og fikk effektivt utviklet en svært sikker Covid-19-test basert på egen 

forskning innenfor molekylærmedisin, nanoteknologi og prosesskjemi. Testen ble raskt oppskalert og 

tatt i bruk i hele Norge våren 2020. Testen er også eksportert i stort antall og det er opprettet et 

selskap for å sikre og videreutvikle det kommersielle potensialet i testen og det underliggende 

konseptet. 

Styrket strategisk innsats regionalt og i virkemiddelapparatet 
Med nær 1000 arrangementer, møter og forprosjekter mobiliseres aktører i hele landet til FoU for 

samfunnsutfordringer, konkurransekraft og verdiskaping. Gjennom den regionalt rettede 
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kapasitetsløftutlysningen mottok vi i 2021 søknader fra alle fylker om å øke forskningskapasiteten og 

det regionale samspillet på regionens prioriterte næringssatsingsområder. Prosjektkvaliteten var 

betydelig høyere enn ved forrige utlysning. Den positive utviklingen er et resultat av at regionale 

myndigheter er i aktivt samarbeid med aktørene for utdanning, forskning og innovasjon. Det ble 

innvilget åtte 6-årige kapasitetsløftprosjekter om bl.a. landbasert havbruk, industriell grønn 

omstilling og fremtidens havromsoperasjoner – og med involvering fra alle regioner i Norge. 

Internasjonalt samarbeid øker 
EUs programmer blir en stadig viktigere døråpner til internasjonale markeder, kompetanse og 

finansiering for vekst. Næringslivets deltakelse i Horisont 2020 har økt betydelig i perioden 2014-

2021, og særlig fra 2018. I Horisont 2020 står næringslivet for 801 av totalt 2931 norske deltakelser. 

Den samlede tildelingen til norsk næringsliv er nær 420 mill. euro. Næringsliv fra samtlige fylker 

deltar i prosjekter, og den gjennomsnittlige støtten per deltakelse er 0,52 mill. euro.  

Norske aktører konkurrerte sterkt i Green Deal utlysningene i Horisont 2020 i 2021, og mottok 49 

mill. euro, dvs. 5 prosent av de utlyste midlene. De norske bedriftene konkurrerte seg til 7 mill. Euro, 

og av disse hadde to tredjedeler instituttsamarbeid. Hele 34 mill. euro gikk til instituttene og dette 

har stor betydning for også for norsk næringslivs tilgang på kompetanse og nettverk fremover. 

Norge aktører og har også suksess i Horisont Europas nye innovasjonssatsing EIC, og i alle 

delprogrammene Pathfinder, Transition og Accelerator. I sistnevnte er Norge på 14. plass over 

totalverdi på selskaper i investeringsporteføljen med sine 145 norske selskaper. Den norske 

suksessen er i stor grad basert på kunnskapsbaserte unge teknologibedrifter som er i samspill med de 

solide fagmiljøene i universiteter og forskningsinstitutter. Mange av bedriftene har brukt og flere 

benytter fortsatt Forskningsrådets forsknings- og innovasjonsstøtte til sine til dels lange og 

kapitalkrevde utviklingsløp. EICs ordninger er komplementære til de norske, og virkemiddelbruk og 

koblingen til EUs tilbud kan ytterligere utvikles for å ytterligere øke den norske EU-suksessen.  

Forskningens kommersielle potensial er stort og til dels uforløst 
Forskningsrådets innsats for kommersialisering skal bidra til å kvalifisere, verifisere og risikoavklare 

resultater og ideer i tidligfase av et lengre kommersialiseringsløp. Det er god utvikling i økosystemet 

for nyskaping i og rundt utdannings- og FoU-institusjonene, men en for liten tilsøkning og for få fag 

og disipliner involvert i innovasjons- og nyskapingsinnsats. Søknadene kommer fra institusjonene, 

deres TTO-er eller oppstartsselskaper tett på disse. Det er god kvalitet og flertallet av prosjektene 

videreutvikles etter endt prosjektperiode gjennom bedriftsetableringer som tiltrekker seg 

investorkapital og midler fra virkemiddelapparatet og EU. Søkningen til kommersialisering har i 2021, 

som i 2020, vært lavere enn forventet. Årsakene er flere, og TTO-ene mener uklarheter i eierstyring 

og -støtte medfører usikkerhet som kan ha påvirket innsatsen. Pandemien har rammet dette feltet 

ekstra hardt pga. stengte fasiliteter og færre møteplasser. Studentinitierte kommersialiserings-

prosjekter, STUD-ENT, ble utlyst i 2021 før ordningen ble overført til Innovasjon Norge. Tilsøkningen 

var som tidligere år og bredden i fag- og disipliner er som i den øvrige kommersialiseringsinnsatsen.  

Innhentet kapital hos bedriftene med utspring fra forskningsorganisasjonene er opprettholdt på et 

høyt nivå til tross for pandemien, både for de yngste bedriftene og de som er 5-10 år. 

Erfaringsmessig tar det 3-10 år før effekten av støtten blir tydelig, dermed er det naturlig å se på 

innhentet kapital for selskaper som kommer fra TTO-ene også i en noe lengre tidsperiode. 

Forskningsrådet ser god effekt av de forenklings- og trinnvise tildelingene og vil fortsette å 

videreutvikle virkemidlene for å øke søknadstilfangeffekten av kommersialiseringsstøtten. Koblingen 
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til andre nasjonale og til EUs virkemidler må tydeliggjøres for å maksimalisere effekten av tidligfase 

kommersialiseringsaktivitet.  

TTO-ens kompetanse og samarbeid er styrket 
De ti teknologioverføringskontorene ved FoU-institusjonene er oftest involvert i kommersialiserings-

prosjektene og mottar også en søknadsbasert rundsumsstøtte fra Forskningsrådet for forprosjekt-

innsatsen de leverer. Forskningsrådet har fra 2020 finansiert seks felles kompetanseprosjekt for TTO-

ene med det formål å øke kompetanse om, samt profesjonalisere prosessen rundt teknologi-

overføring og samspillet mellom akademia og næringsliv. Det er gjennom prosjektene delt «best 

practice» og stimulert til økt samarbeid for å utarbeide og ta i bruk bedre innovasjonsmetoder 

innenfor for eksempel digital økonomi, helse og marin sektor. Prosjektene har også belyst TTO-

funksjonen i et systemisk perspektiv gjennom tydeliggjøring av oppgaver og sammenligning av 

forretningsmodeller med norske og internasjonale TTO-er. 

Andel av prosjekter som er finansiert av andre enn Forskningsrådet   
Andel av Forskningsrådsstøttede prosjekter som er samfinansiert av andre er i hovedsak gitt av 

søknadstypen som ligger til grunn for det enkelte prosjektet. De ulike søknadstypene har ulik hensikt, 

sammensetting og statsstøtteforhold. For de nye Innovasjonsprosjekter i næringslivet i 2021 var den 

offentlige støttegraden i ca. 50 prosent, og utløste dermed ca. 1,3 mrd. kroner i private investeringer 

i forskning. Grønn-plattform-prosjektene brukte ulike støtteformer, og den totale offentlige støtten 

fra virkemiddelapparatet på ca. 1,3 mrd. kroner utløste ca. 0,9 mrd. fra næringslivet.  For nye 

demonstrasjonsprosjekt innvilget i 2021 utløste Forskningsrådets bevilgning 5 ganger beløpet i 

private investeringer.  Kompetanseprosjektene for næringslivet finansieres i hovedsak av 

Forskningsrådet, og med krav om en mindre andel privat finansiering. For disse utgjorde 

Forskningsrådets bevilgninger ¾ av prosjektenes kostnader og utløste over 200 mill. kroner. i private 

investeringer. For nærings-ph.d.-prosjekter dekker Forskningsrådet inntil halvparten av gjeldende 

sats for doktorgradsstipend og det ble utløst minst 130 mill. kroner fra næringslivet i denne 

ordningen.  

Vurdering av måloppnåelse 
Resultater Utfordringer/Muligheter 

• Nærings- og samfunnsrettede sentre gir effektiv 

kunnskapsoverføring mellom 

forskningssektoren og næringslivet. 

• Det store flertallet av nærings-ph.d.-kandidater 

forblir i næringslivet. 

• Forskningskvaliteten i regionale søknader er 

høyt og kapasitetsløftene øker regional FoU. 

• De norske Horisont 2020-målene er nådd.   

• Godt samspill mellom aktører nasjonalt har gitt 

uttelling i EU, også i det nye European 

Innovation Council. 

• Kommersialiseringssøknadene er av god kvalitet 

og flertallet av prosjektene videreutvikles etter 

endt prosjektperiode. 

• Sentre bør brukes på flere områder i møte med 

de store samfunnsutfordringene for å dekke 

kunnskapsbehov i næringslivet og i offentlig 

sektor.. 

• Kandidatene fra Nærings-ph.d.-ordningen bidrar 

med viktig kompetanse for omstilling i 

næringslivet, og den store tilsøkningen til 

ordningen gir behov for økte budsjetter. 

• Næringslivet kan utnytte Horisont Europa i enda 

større grad for å få tilgang på kompetanse, 

nettverk, partnere og kapital.  

• FoU-institusjonene og TTO-ene kan bruke 

kommersialiseringsstøtte bedre og bredere mht. 

fag, resultater og ideer.   
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3.3 Mål 3 Møte store samfunnsutfordringer 
Målformulering: Et sentralt mål for forskningspolitikken er å skape kunnskap som gjør oss best mulig i 

stand til å møte de store utfordringene samfunnet står overfor. Forskningsrådet skal finansiere 

forskning som er nyttig for samfunnet, og for å møte de store samfunnsutfordringene. 

Forskningsrådet påvirker hvilke områder/-problemstillinger det forskes på, og hvor mye det forskes, 

kvaliteten på forskningen, og kompetansen i miljøene, og koblingene i og mellom forskningssystemet 

og i ulike deler av samfunnet. 

Samlet vurdering 
Aktiviteten innenfor målområde Møte store samfunnsutfordringer, har gjennomgående meget høy 

vitenskapelig kvalitet. Dette kommer til uttrykk gjennom høy skår i Forskningsrådets konkurranse-

arenaer, meget godt tilslag med tilsvarende høy returrate fra Horisont 2020, over 4 prosent for 

enkelte områder, sterke evalueringer, god synlighet i media, samt betydelige bidrag til det 

internasjonale klimapanelet (IPCC) og det internasjonale naturpanelet (IPBES).  

Forskning og innovasjon for å møte store samfunnsutfordringer bygger på tverr- og transfaglighet 

samt utstrakt samarbeid på tvers av sektorer og aktørgrupper. Et gjennomgående trekk ved 

innsatsen på målområde er betydelige virkninger på tvers av sektorer og næringer. Dette kommer til 

uttrykk f.eks. innen områdene Hav og KMME hvor synergi- og samspillseffekter bidrar til betydelig 

samfunnsnytte av forskning og innovasjon: Hav-relatert forskning og innovasjon er tett integrert med 

aktiviteter på land med betydelige synergieffekter mot landbasert virksomhet. Norge ligger langt 

framme på f.eks. autonome skip og grønn skipsfart. Slik blir store samfunnsutfordringer en sterk 

driver til både høy kvalitet, men i særlig grad sterk innovasjonsevne, en dynamikk som gjør seg 

gjeldende i stor grad for hele målområdet. Forskningsrådets virkemidler understøtter evnen til å 

utnytte denne drivkraften. Samfunnsoppdrag kan også bli en meget relevant tilnærming for å sikre 

vår evne til å møte store samfunnsutfordringer, og vil bygge på denne type synergi- og 

sektorovergripende sammenhenger. 

Norges sterke posisjon innen samfunnsforskning bidrar også til betydelig samfunnsnytte og relevans. 

Samtidig er det utfordrende å dokumentere direkte effekter og virkninger av forskningsinnsatsen. 

Men det er nødvendig å bygge en kunnskapsmessig beredskap for å møte de utfordringene som 

gjerne kjennetegnes som komplekse og dynamiske. Pandemien har vist hvor viktig dette er: 

Offentlige helsetjenester har tatt i bruk ny kunnskap og teknologi og skapt nye muligheter for 

helsenæringen. 
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3.3.1 Strategisk område: Fornyelse i offentlig sektor og bedre og mer 

effektive velferds-, helse- og omsorgstjenester 
Målformulering: Forvaltningen og de offentlige tjenestene møter store krav til kunnskap og 
kompetanse fremover, blant annet på grunn av komplekse samfunnsendringer (blant annet knyttet til 
demografi, bosetting, sikkerhet, helse og arbeidsdeltakelse), høye kvalitetskrav og behovet for 
samspill mellom tjenestene. Det offentlige har ansvar for at tjenestene har høy kvalitet og for å vite 
om tjenestene virker etter hensikten. Flere områder i offentlig sektor er forskningssvake i den forstand 
at det finnes lite forskningsbasert kunnskap på området i dag. Forskningsrådet skal øke forskningens 
bidrag til gode, effektive og kunnskapsbaserte tjenester og til fornyelse i offentlig sektor. 
Forskningsrådet skal bidra til å heve forskningskvaliteten på strategisk viktige områder, til at det 
drives relevant forskning på områder med store kunnskapsbehov (for eksempel som identifisert av 
tjenestemottakere, tjenestene og myndighetene), til styrket samspill mellom forskning, utdanning og 
praksis. Forskningsrådet skal også bidra til at forskningsbasert kunnskap spres og bidrar til innovasjon 
i offentlig forvaltning og næringsliv til nytte for tjenestemottakerne. 
 
Offentlig sektor er en sentral aktør for å gjennomføre nødvendig omstilling i samfunnet for å sikre en 
bærekraftig utvikling både miljømessig, sosialt og økonomisk. Forskningsrådets innsats på området 
dekker fornyelse i hele bredden av offentlig sektor og treffer mange tjenesteområder. Offentlig og 
privat sektor er i økende grad medvirkende aktører i prosjektene. I 2021 var porteføljen av prosjekter 
på om lag 2,7 mrd. kroner.  

 

Figur 2: Søylediagrammet viser hvordan porteføljen på området Fornyelse i offentlig sektor fordeler seg på 
områder for 2021. Prosjektinnsatsen er ikke gjensidig utelukkende, det vil si at innsats på ett område også kan 
inngå i samlet innsats på andre områder.  

Høy vitenskapelig kvalitet, innovasjonsgrad og samfunnsrelevans 
Den vitenskapelige kvaliteten i forskning er fortsatt meget god, med høy kvalitet på både 
forskningsprosjekter og Innovasjonsprosjekter.  

Mobilisering og kvalifisering av offentlige aktører til Horisont 2020, har gitt uttelling, spesielt innenfor 
kommunal sektor. Totalt har disse blitt innvilget ca. 430 mill. kroner i løpet av rammeprogrammet, 
hovedsakelig innenfor områdene energi, transport, klima og miljø, sikkerhet, men også helse, IKT og 
inkluderende samfunn.  

Prosjektenes samfunnsrelevans og -effekt er høy basert på vurdering av kriteriene virkninger og 

effekter. Også Forskningsrådets satsinger innenfor transport, digitalisering, klima, energi og miljø er 

relevante for fornyelse i offentlig sektor. Kunnskap utvikles og tas i bruk i ulike deler av samfunnet. Vi 

ser en økning i deltakelse fra offentlig sektor i perioden der Forskningsrådet har etablert virkemidler 

rettet mot disse aktørene. Offentlige aktører er i økende grad med som partnere i forskerstyrte 

prosjekter, og dette er med på å øke relevansen for disse prosjektene.  
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Prosjektdeltakelser i Horisont 2020 adresserer problemstillinger som går på tvers av sektorer og 

fagområder, og inkluderer flere norske aktører. Den norske deltakelsen har derfor ofte store 

ringvirkninger. 

Offentlig sektor har blitt mer oppmerksom på forskningens betydning for innovasjon og omstilling, og 

deltar i større grad i prosjekter. FoU-institusjonene, næringslivet og organisasjoner fra sivilsamfunnet 

er i økende grad koblet på kunnskaps- og innovasjonsutfordringene i stat og kommune. Offentlig 

sektor, i form av sentrale og lokale myndigheter, spiller en avgjørende rolle i å legge til rette for 

omstilling og økt verdiskaping også i næringslivet. FR bidrar til dette gjennom virkemidler som kobler 

offentlige aktører på næringslivet. 

Det har vært markant vekst i prosjektinnsatsen, spesielt innenfor helse, de siste årene. Det vil være 

viktig å fortsette arbeidet med å mobilisere en større bredde av aktører i offentlig sektor for å 

kvalifisere seg til å delta i forskningsbasert innovasjon og omstilling. For offentlig og privat sektor 

generelt og helsenæringen spesielt har pandemien skapt nye behov og gitt nye muligheter for å ta i 

bruk ny teknologi og jobbe på nye måter. Bedrifter innenfor helsenæringen har fått innpass i 

verdikjeder og samarbeider med næringsliv i Europa også gjennom EU-prosjekter. Dette bidrar til 

innovasjoner innenfor bl.a. beredskap, risikoanalyse og -håndtering og samhandling i kommune-

helsetjenesten. Dette bekreftes av SkatteFUNN-porteføljen, hvor helsenæringen er den fjerde største 

bransjen med 580 prosjekter. 

Økt innsats for innovasjon i stat og kommune  
Innovasjonsprosjekter i offentlig sektor er det mest brukte virkemiddelet for offentlige virksomheter. 

Prosjektene eies av statlige eller kommunale virksomheter, og bidrar til å løse utfordringer og behov 

gjennom forskningsbasert innovasjon i tjenester, infrastruktur og forvaltning. Forskningsrådet har 

over 170 Innovasjonsprosjekter i denne porteføljen og mange kommuner og statlige virksomheter er 

i gang med innovasjonsprosesser. Alle prosjektene er planlagt med gevinster og nytte og vi ser at 

noen gevinster også tas ut underveis i prosjektene. De fleste Innovasjonsprosjektene eies av 

kommuner (60 prosent), og disse fordeler seg jevnt mellom helse- og utdanningssektor og 

utfordringer knyttet til klima, energi og miljø. Et mindre antall prosjekter er knyttet til innovasjon i 

ledelse, styring, demokrati og planlegging og transportsektoren. Vi støtter for eksempel Universitets-

kommune samarbeidet i Trøndelag, som er med å utvikle modeller for samarbeid mellom 

kommunesektoren og forskningsmiljøer. Hovedvekten av de statlig eide Innovasjonsprosjektene er 

innenfor helse- og transportsektoren. Et mindre antall prosjekter i statlige virksomheter er knyttet til 

innovasjon i ledelse, styring og planlegging, klima, energi og miljø og utdanning.  

Vårt nyeste virkemiddel for offentlige aktører er førkommersielle anskaffelser, dette er innovative 

anskaffelser med forskningsaktivitet. Ordningen styrker også samarbeidet mellom offentlige og 

private virksomheter. Totalt har vi seks slike prosjekter og vi forventer radikale innovasjoner innenfor 

ulike områder. For eksempel vil Miljødirektoratet sin anskaffelse av nye løsninger for automatisk 

miljøovervåking med stor sannsynlighet gi helt nye løsninger.  

Bærekraftig fornyelse av vann- og avløpsnettet. Tekst kommer.  

Offentlig sektor-ph.d. (OFFPHD) s bidrar til økt forskningsinnsats i offentlige virksomheter, økt 

forskerrekruttering i offentlig sektor og økt samspill mellom akademia og offentlig sektor. I 2021 

fullførte 24 OFFPHD-kandidater sin doktorgrad. Ordningen har vist seg å være mobiliserende for 

større prosjektsamarbeid på nasjonalt og internasjonalt nivå.    
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Flere gode og relevante prosjekter om demokrati, styring og forvaltning 
Gjennom langsiktig kapasitets- og kompetansebygging er det etablert solide norske forskningsmiljøer 

som også er attraktive samarbeidspartnere internasjonalt. Resultater fra avsluttede prosjekter, 

formidles og brukes i planlegging, styring og politikkutforming, både nasjonalt og lokalt og som 

kunnskapsgrunnlag for utviklingen av rammebetingelser i og for privat og frivillig sektor. 

Kunnskapsgrunnlaget er også forsterket på spesifikke sektorområder som miljø, klima, utdanning, 

velferd, arbeid, migrasjon, transport med mer. Dette vil blant annet gi sentral kunnskap om hvordan 

bærekraftsmålene kan operasjonaliseres og konkretiseres i kommunal- og regional planlegging. I 

Horisont Europa er det nå fremover svært aktuelle utlysninger for norske aktører på dette feltet. 

Satsing på planforskningen de senere årene vil gi svært relevant kunnskap for å utvikle plansystemet 

som virkemiddel for styring, utvikling og fornyelse av samfunnet. Samtidig vil prosjektene bidra til å 

styrke utdanningstilbud, rekruttering og institusjoner innenfor planfeltet. Det er finansiert prosjekter 

med temaene sosial boligpolitikk i byer, levende og gode bysentre, implementering av FNs 

bærekraftmål og i kommunal- og regional planlegging.  

Helse, forebygging og behandling i fokus gjennom pandemien 
Forskningsrådets helseportefølje har gitt kunnskap, innovasjoner og løsninger av høy kvalitet og 

relevans for forebyggende helsearbeid, diagnostikk, mer persontilpasset behandling og bedre 

helsetjenester. Helseforskere innenfor alle områder bidrar i prosjekter relatert til Covid-19 i 

nasjonale og internasjonale samarbeid. Forskningen gjør oss i stand til å forstå og begrense 

pandemien, og den gir kunnskap til å håndtere fremtidige pandemier. Pandemien har skapt nye 

muligheter for helsenæringen ved at offentlige helsetjenester har vist stor vilje og evne til å ta i bruk 

ny teknologi og jobbe på nye måter. I 2021 ble det innvilget Pilot helse-hovedprosjekter med mål om 

å løse utfordringer innenfor psykisk helse hos ungdom, kreftrehabilitering, akutte og kroniske 

smerter og ensomhet hos eldre.  

Det ble igangsatt prosjekter som spesifikt skal bruke eksisterende offentlige helsedata for mer 

bærekraftig helse og velferd og ikke minst en rekke prosjekter som har samarbeid med kommuner og 

med relevans for kommunale helse- og omsorgstjenester. Nye helseprosjekter vil også forsterke 

kunnskapsgrunnlaget for effektive forebyggende folkehelsetiltak og mot antimikrobiell resistens. Nye 

forskningssentre for klinisk behandling innenfor revmatologi, hodepine og kreft ble innvilget. Den 

målrettede innsatsen for å øke kvalitet og kapasitet i forskningen på viktige helseområder har gitt 

resultater, først og fremst innenfor tannhelse og kvinnehelse. Eksempelvis studeres tannhelsen hos 

barn som har vært utsatt for vold og seksuelle overgrep for blant annet å bedre tannhelsetjenestene 

for denne gruppen og for å fange opp vold og overgrep tidligere. Kvinnehelseprosjektene som ble 

innvilget i 2020 har kommet godt i gang i 2021.  

Under pandemien skjer digitaliseringen i rekordfart og betydningen av helsedata blir tydeligere. 

Dette er avgjørende for å kunne gi helsetjenester av høy kvalitet. Forskningsrådet har vært pådriver 

for Helseanalyseplattformen. Juridiske forhold tilsa stopp i produksjonen av plattformen i 2021, men 

arbeidet med å sikre rask og sikker tilgang til personsensitive offentlige data er desto viktigere nå. 

Mange land deler samme utfordringsbilde knyttet til demografiske endringer, sykdomsbyrde, miljø 

og helse og press på helsetjenesten. Gjennom 2021 ble det derfor igangsatt prosjekter med norske 

partnere i nordiske, europeiske og globale samarbeid for å løse utfordringer i fellesskap.  
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Mer samarbeid og kompetansebygging på tvers i forskning på og i velferdstjenestene 
I 2021 har Forskningsrådet prioritert tverrsektorielle samarbeid og kompetansebygging for 

forskningsbasert praksis, innenfor blant annet arbeids- og velferdstjenester, tjenester for barn, unge 

og familier, og levekår. Forskningsmiljøene deltar aktivt i samarbeidsprosjekter med deltakere fra 

velferdstjenestene, bl.a. kommunal sektor og NAV, og relevante brukergrupper. I 2021 ble det 

investert i prosjekter rettet mot arbeidsinkludering av unge, innvandrere og personer med 

helseutfordringer. Praksisrelevans sikres ytterligere gjennom utnyttelse av OFFPHD hos bl.a. NAV og 

Arbeids- og velferdsdirektoratet. For å styrke koblingen mellom forskning, utdanning og praksis ble 

det tildelt midler til to forskerskoler med arbeidslivsrelevans for velferdstjenester, hvorav en er om 

tjenester for barn og unge. Denne tildelingen treffer godt BarnUnge21 (BU21), som ble lansert i 

februar. BU21 er en forsknings-, utdannings- og innovasjonsstrategi for utsatte barn og unge, som 

har en rekke viktige anbefalinger for en kunnskapsbasert oppvekstpolitikk.  

Lav deltakelse fra velferdstjenestene i konkurranse om innovasjonsmidler fremmer behov for mer 

målrettet mobilisering. Det ble i 2021 finansiert flere prosjekter som ser på effekt og tiltak, bl.a. 

forskning på barn og unge, og behovet for denne typen forskning blir løftet ytterligere fremover.   

Økt kapasitet og kvalitet i FoUI-innsatsen rettet mot utdanning og livslang læring  
I 2021 ble det tildelt midler til forskning og innovasjon i hele utdanningssektoren – fra barnehage og 

skole til høyere utdanning og voksnes læring. Prosjektene øker kunnskapsgrunnlaget for 

politikkutforming, forvaltning, praksisfelt og individet.  

Det ble bevilget midler til forskerskoler med arbeidslivsrelevans for barnehage og grunnopplæring. 

For å lede an i en nasjonal innsats for å heve kvaliteten på spesialpedagogisk forskning ble det 

bevilget midler til et nytt forskningssenter. Det har vært en langsiktig innsats for å involvere offentlig 

sektor i utdanningsforskningen gjennom en styrket forskningsinnsats ved grunnskole- og 

barnehagelærerutdanningene og forskning på effekter av tiltak for økt kvalitet i utdanningen. I 

samarbeidsprosjekter deltar skoler, barnehager og andre utdanningsaktører.  

Flere forskere som har fått støtte fra Forskningsrådet, har også hevdet seg godt i utlysningene 

innenfor Horisont 2020. Innenforsamfunnsutfordring seks Europe in a changing world har tre nye 

prosjekter som omhandler utdanning og kompetanse oppstart i 2021. Det er fortsatt store 

utfordringer som møter utdanningssektoren fremover. I lys av blant annet pandemien og et 

kontinuerlig behov for livslang læring, er det viktig å forsterke forskningsinnsatsen.  
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Resultater Utfordringer/Muligheter 

• Høy vitenskapelig kvalitet i prosjektene 

• Økt involvering og samskaping med styrket relevans 
for samfunnsutfordringene 

• Økt innovasjonsaktivitet i offentlig sektor 

• Pandemien har bidratt til økt innovasjon på 
helsefeltet, og mer forskning på pandemihåndtering 
og -beredskap 

• Ny kunnskap om demokratiutvikling, styring, 
planlegging og forvaltning 

• Flere tverrsektorielle samarbeidsprosjekter for bedre 
og mer effektive velferdstjenester  

• Nye forskerskoler som styrker kobling mellom 
forskning, utdanning og praksisfeltet  

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

• Rettsvitenskapelig forskning trappes opp, med 
oppstart på EØS-rett 

• Flere utlysninger, gjennom FKA og Pilot Helse, som 
legger grunnlaget for offentlig-privat samarbeid 

• Behov for en åpen arena for innovasjon i 
alle deler av offentlig sektor  

• FoU-virkemidlene må videreutvikles 
sammen med sektorene, interessentene og 
brukerne 

• Insentivene for spredning og anvendelse av 
FoU-resultater bør styrkes 

• Flere aktører i offentlig sektor må 
mobiliseres og kvalifiseres til 
forskningsbasert innovasjon og omstilling 

• Et samfunnsoppdrag for å løfte 
tverrgående utfordringer, som ungt 
utenforskap, vil være viktig for å gi et bedre 
offentlig tjenestetilbud 

• Mulighetene i Horisont Europa kan 
utnyttes bedre 

• Brukermedvirkning og kunnskapsdeling 
med offentlig sektor må prioriteres 

• Juridiske og etiske utfordringer knyttet til 
ny teknologi, og lagring og deling av 
sensitiv informasjon må hånderes 

 

 

3.3.2 Strategisk område: Hav 
Målformulering: Norges viktigste næringer har sitt utspring i havet. Havet er uunnværlig for å løse de 

globale utfordringene, men samtidig er verdens hav sterkt belastet. En realisering av havets verdier 

vil kreve bærekraftige tilnærminger. Forskningsrådet skal bidra til kunnskaps- og teknologiutvikling 

for forvaltning av økosystemer og ressurser i havområdene for å sikre et rent og rikt hav og 

produksjon av sunn og trygg sjømat. Sammen med en fortsatt satsing på forskning for de havbaserte 

næringene: fiskeri, havbruk, petroleum, maritim, fornybar energi og også nye næringer, vil dette 

kunne gi økt verdiskaping. Forskningsrådet skal arbeide for helhetlig kunnskap, samspill og 

kompetanseoverføring mellom og fra havnæringene og internasjonalt samarbeid.  

Havet har stor oppmerksomhet globalt, og FNs generalforsamling har vedtatt et havforskningstiår for 

bærekraftig utvikling som startet i 2021. Forskningsrådet er en pådriver og medspiller for 

regjeringens initiativer for å profilere og utvikle en global bærekraftig havøkonomi og har fått 

ansvaret for koordinering av havforskningstiåret. Mobilisering, formidle resultater og koble sammen 

forskere og brukere er viktig for Forskningsrådet. Forskningsrådet var sentral i gjennomføringen av 

forskningstorget på AquaNor og en digital konferanse i tilknytning til messen der flere bedrifter og 

FoU-institusjoner presenterte sine resultater. Satsingen på utveksling av kompetanse og utvikling av 

teknologi på tvers av havnæringene er videreført med tre nye prosjekter i 2022. Et av disse skal 

studere bruk av ballastvannteknologi i havbruksnæringa.  

Det prioriterte området Hav omfatter innsatsområdene Marine bioressurser og havforvaltning, 

Havteknologi og maritim innovasjon og Petroleum og mineraler. Den målrettede prosjektinnsatsen 

på Hav er om lag 1,13 mrd. kroner i 2021, mens den totale innsatsen er på 2,13 mrd. kroner. Det er 

en økning fra 2020. 
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Figur 3: Søylediagrammet viser hvordan porteføljen på området Hav fordeler seg på områder for 2021. Prosjekt-
innsatsen er ikke gjensidig utelukkende, det vil si at innsats på ett område også kan inngå i samlet innsats på 
andre områder.  

Høy vitenskapelig kvalitet og innovasjonsgrad 
Det er høy kvalitet i forskningen på området. Forskningsprosjekter som blir bevilget, viser noe høyere 

karakter enn i fjor. Gjennomsnittlig karakterer på bevilgede prosjekter for kvalitet er 6,0 for 

Kompetanse- og samarbeidsprosjekter og Forskerprosjekter, sammenlignet med 5,8 for 2020.  

Havprosjektene finansierer et betydelig antall rekrutteringsstillinger. Dette gir økt kompetanse til fag- 

og næringsområder innenfor flere sektorer og fagområder. For 2021 var det til sammen 279 nye 

rekrutteringsstillinger, fordelt på 167 doktorgrader og 112 postdoktorprosjekter, en betydelig økning 

fra året før. I tillegg var flere masterstudenter involverte i prosjektene. Både det nyåpnede 

petroleumssenteret, med mål å utdanne 19 doktorgrads- og postdoktorstipendiater, og "Arven etter 

Nansen", med betydelig rekruttering på polarfeltet, styrker forskningen på disse områdene. Også 

ordningen med nærings-ph.d. styrker samspillet mellom forskning og næringsliv.  

For hele programperioden for Horisont2020 var det 230 prosjekter med norsk deltakelse på området. 

Omkring tre fjerdedeler av prosjektene oppnådde karakteren 4,5 eller høyere for kvalitet. Hele 30 

prosent oppnådde den høyeste karakteren 5. Det samme mønsteret vises i vurderingen av 

effekt/nytte og av implementering, tre fjerdedeler av prosjektene fikk karakteren 4,5 eller høyere på 

begge kriteriene. Dette bekrefter en svært høy kvalitet på norsk forskning og norske konsortier. Sjø-

transport er en del av EUs transportprogram, men ellers har ikke havforskning og innovasjon egne 

delprogram i EUs programmer. Norske aktører har fått 105 mill. Euro til marin forskning, 74,5 mill. 

Euro til maritim forskning og 17 mill. Euro til petroleums -og mineralforskning fra H2020. Dette utgjør 

11 prosent av det Norge har mottatt totalt.  

Hav-relatert forskning og innovasjon har stor relevans for mange av partnerskapene knyttet til 

samarbeidet i EU. Norge deltar i flere programsamarbeid med meget god deltakelse fra norske 

miljøer. I 13 av 19 nye prosjekter i 2021, gjennom det programsamarbeidet (ERA-nettet) BlueBio 

deltar norske aktører. Forskningen er konsentrert om bedre utnyttelse av råstoff og restråstoff 

inkludert marine alger til bruk i nye produkter. Polarforskningen styrkes videre gjennom deltakelse i 

EU-PolarNet. JPI Oceans med flere internasjonale partnere retter nå, i 2022, søkelyset mot 

undervannsstøy og påvirkning det har på miljøet. Forskningsrådet finansierer dette gjennom 

petroleums- og marinforskningen.  

På havområdet er det også mye internasjonalt samarbeid utenom EU. Forskningsrådet samarbeider 

med det brasilianske Finep, og i 2021 startet tre næringslivsprosjekter med relevans for offshore 

petroleumsvirksomhet. I 2022 vil en fellesutlysning med Russland bli gjennomført med finansiering 

av forskning om miljøaspekter og bærekraftig ressursutvikling i nordområdene. Etter en 

fellesutlysning med det kinesiske NSFC i 2020 har seks prosjekter om mattrygghet blitt satt i gang.  
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Hav-relatert forskning og innovasjon skårer høyt på relevans med gjennomgående over 6 i karakter. 

Snittkarakteren er 5,9, litt opp fra i fjor, for Forskerprosjekter og Kompetanse- og samarbeids-

prosjekter for kriteriet virkninger og effekter. Med et slikt utgangspunkt ser vi et store muligheter for 

innovasjon og positive samfunnseffekter. Gjennomsnittlig karakter for forskning og innovasjon i 

Innovasjonsprosjekter i næringslivet var 6,0 i 2021 sammenlignet med 5,9 for 2020. Med andre ord 

er effekten på innovasjon og omstillingsevne sammenlignbart med 2020. Innsatsen på Hav styrker 

innovasjon og omstilling på viktige områder og har sterke synergier til næringsliv på land. 

Kommersialisering av forskningsresultater er sentralt i med en rekke prosjekter som fases gjennom 

aktuelle TTOer. 

Tall fra SkatteFUNN viser at aktørene i havbruksnæringen har stor innovasjonsaktivitet og følger 

forskningen tett. Forskningen tas raskt bruk enten det er nye vaksiner, nye fôrmidler, ny teknologi 

eller andre viktige innovasjoner.  

Demonstrasjonsprosjekter er en støtteform som er viktige for at bedrifter tar i bruk nye 

innovasjoner. Innenfor petroleum har slike prosjekter fått støtte i en årrekke. I 2021 ble det lyst ut 

midler til demonstrasjonsprosjekter også innenfor maritim industri og landbasert mat, miljø og 

bioressurser. Slike prosjekter bygger bro mellom forskning- og innovasjonsfasen og 

kommersialisering, og forskningsresultater kommer over i verdiskaping på flere områder enn før. 

For å bygge kompetanse på nye områder og styrke omstillingsevnen i maritim næring har det i 2020 

og i 2021 blitt lyst ut midler til samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv. 

Det har vært et krav at bedrifter fra maritim næring skal delta i prosjektene sammen med forsknings-

miljøene. I tillegg har det også blitt utlyst Innovasjonsprosjekter i næringslivet og 

demonstrasjonsprosjekter rettet mot maritim næring.  

Tydelige samfunnseffekter av forskningen 
Forskning gir virkninger og samfunnseffekter. Gjennom bruk av statistikk fra gjennomførte 

prosjekter, supplert med informasjon fra noen prosjekter med særlig stort gjennomslag er dette vist 

på området Hav. Utgangspunktet er vitenskapelig publisering fordi dette er en viktig kanal for 

formidling, ikke bare til fagfeller, men også til samfunnet. Formidling gjennom undervisning, 

prosjektsamarbeid og uformell kunnskapsutveksling fanges ikke opp i denne analysen. Statistikk for 

511 prosjekter med publiseringsaktivitet i perioden 2015 – 2021 er med i analysen. Fra disse 

prosjektene er det rapportert 2980 publikasjoner via Cristin. Forskningsrådet har undersøkt hvilken 

oppmerksomhet og effekt disse publikasjonen har hatt i samfunnet gjennom analyseverktøyet 

altmetric.com. 1750 publikasjoner er med i Altmetric-databasen, og det var registrert ulike typer av 

oppmerksomhet og effekter for 72 prosent av disse.  

Datagrunnlaget er hovedsakelig engelskspråklige medier og policydokumenter, men også data fra 

flere store norske nyhetsmedier er med. Vi må likevel regne med at det kan være vesentlige bidrag 

fra prosjektene til debatt og policyutvikling i Norge som ikke fanges opp i disse dataene. 

Undersøkelsen viser at forskningen er godt synlig utenfor forsknings- og innovasjonssystemet, 

nasjonalt og internasjonalt. Referanser til publikasjoner i allmennretta medier er funnet for 88 

prosent av prosjektene i utvalget. Twitter framstår som en viktig kommunikasjonskanal, med 

referanser til publikasjoner fra 82 prosent av prosjektene. Ellers har 26 prosent fått omtale i 

etablerte nyhetsmedier mens 11 prosent er referert i policy-dokumenter. Kun fem prosent av 

prosjektene er sitert i patenter mens åtte prosent var sitert på Wikipedia. Ikke overraskende bidrar 

næringsrettede virkemidler i større grad til patenter mens forskerinitierte prosjekter får størst 

oppmerksomhet både i medier og policy-dokumenter. Undersøkelsen er i samsvar med andre 
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undersøkelser som viser at samfunnseffekten fra forskning skjer indirekte, men at noen prosjekter 

får betydelige direkte samfunnsmessig påvirkning.  

Ett eksempel fra denne analysen, der marin forskning har fått stor oppmerksomhet, er en artikkel 

innenfor topp fem prosent scored av Altmetric. Artikkelen har sitt opphav fra et prosjekt om hvordan 

petroleumsnæringen kan påvirke marine økosystemer. Den viser at fiskelarver er svært sensitive for 

oljeforurensning og da spesielt for polysykliske aromatiske hydrokarboner. Det er vist at hjertet er 

spesielt sårbart for oljeforurensning, og både funksjon og utvikling av hjertet blir påvirket. I den 

aktuelle artikkelen blir det diskuterer om de samme mekaniser/sårbarheter også gjelder mennesker.  

Ett annet eksempel på stor oppmerksomhet i undersøkelsen, fra den maritime forskningen, er en 

artikkel om sjøsikkerhet. Gjennom økt kunnskap om røffe bølger og sannsynlighet for slike bølger er 

det mulig å øke sikkerheten til sjøs. Meteorologisk institutt har tatt i bruk varslingskriteriene i sin 

driftsprognose og validerer dem. DNV GL Maritime Advisory-tjenester bruker kunnskapen videre i 

sine kommersielle prosjekter. Sjøsikkerhet er et prioritert område for den maritim forskning. 

Økosystemene i det arktiske havområdet har inntil for få år siden vært lite utforsket område. 

Forskning knytta til polarnatta vekker derfor interesse, og flere forskingsartikler har fått stor 

oppmerksomhet som analysen ved hjelp av Altmetric-databasen viser. Lysforurensning, altså kunstig 

lys, kan være til bekymring for organismer som er aktive i mørket. Menneskelig aktivitet i nord vil øke 

med nye transportruter over nordpolhavet, fiskerier går lengre nord, leting etter olje-, gass- og 

mineraler og turisme. All denne aktiviteten vil innebære økt bruk at kunstig lys, noe vi nå vet kan ha 

en stor påvirkning på de organismene som er tilpasset et liv i en mørk polarnatt.  

Sterk marin forskning 
Norge har sterke fagmiljøer innenfor marin forskning. Forskningskapasiteten er stor, som vist i Global 

Ocean Science Report 2020, med flest havforskere på verdensbasis antall innbyggere tatt i 

betraktning. Faglig styrke og stor forskningskapasitet gjør Norge til et attraktivt samarbeidsland. 

Marin forskning har blitt noe styrket de siste årene, og økningen har vært størst for forskning knyttet 

til naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenester. Slik forskning er avgjørende for å sikre 

biologisk mangfold og for bærekraftig forvaltning. Økosystemendringer påvirker høstingspotensial og 

ressursutnytting og dermed muligheten for innovasjon og økt verdiskaping i sjømatnæringene. Arven 

etter Nansen er det største marine forskningsprosjektet i Norge noen gang. Grensesprengende 

forskning for kunnskapsbasert forvaltning er slagordet for dette Arktisprosjektet. Målet er ny, 

nødvendig kunnskap, ikke minst for forvaltning, om havklima og økosystem i rask endring. 

Det er stor oppmerksomhet omkring forurensning og annen påvirkning på havet. Mineralutvinning 

på havbunnen kan bli aktuelt, men kunnskapen på området er lav. I 2021 ble grunnleggende 

økologiske studier for å kunne vurdere miljøpåvirkninger av havbunnsgruvedrift startet opp. Målet er 

også å identifisere best mulige tilnærmingsmåter for slik virksomhet.  

En tverrfaglig undersøkelse av scenarier for nasjonale og internasjonale konflikter i 

Svalbardsonen under et endret klima i Arktis. 

Plastforurensningsproblematikken er fortsatt sentral. Det er bekymring for at plast skal påvirke 

mennesker gjennom inntak av sjømat. Sterke norske fagmiljøer er bygd opp om denne tematikken. 

Et annet viktig spørsmål er hvordan nye materialer kan erstatte plast og slik redusere plast-

forsøplingen. "Dsolve - Senter for utvikling av bionedbrytbar plast til anvendelse i fiskeri og 

akvakultur" er nylig etablert, og målet er å erstatte plast i fiskeri- og oppdrettsutstyr med nye 

nedbrytbare materialer. 
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I havbruksforskningen er den største innsatsen rettet mot tapsreduserende tiltak og fiskevelferd i 

produksjonen. Det er fortsatt stor forskningsaktivitet der bekjempelse av lakselus er sentralt. 

Lakselus er det største hinderet for at næringa skal kunne vokse. Generelt er det stor 

oppmerksomhet om forskning for å sikre bærekraftig høsting av marine bioressurser. Dette 

inkluderer forskning på utvikling og bruk av teknologi, metoder og verifiserbare data, 

sosioøkonomiske, juridiske og andre forhold som gir mer effektiv ressurskontroll. 

Petroleumsforskning for økt bærekraftig verdiskaping, sysselsetting og kompetanse 
Petroleumsforskningen bidrar til teknologi og kompetanse som gjør næringen mer bærekraftig 

samtidig som videre verdiskaping sikres. Forskningen har også ført til at teknologi og kompetanse 

overføres mellom havnæringene. Som mye av havforskningen, har også denne delen synergier til 

landbasert industri. I 2021 fortsatte vi å styrke den tidlige og uavhengige forskningen innenfor ytre 

miljø (inkludert klima), arbeidsmiljø og storulykkerisiko ved å sette i gang forskerprosjekt om dette. 

For å bygge bro mellom innovasjons- og kommersialiseringsfasen ble det satt i gang demonstrasjons-

prosjekter i næringslivet blant annet innenfor utslippsreduserende teknologi.  

Det nasjonale strategiorganet OG21 lanserte i 2021 en ny teknologistrategi for norsk petroleums-

næring, og Forskningsrådet deltok i utformingen av denne. Strategien peker på flere viktige 

teknologiområder, og Digitalisering går på tvers av alle fagdisipliner. Digitalisering og automatisering 

er derfor høyt prioritert, og i 2021 ble det igangsatt flere prosjekter på dette, som prosjektet 

"Cybersecurity Barrier Management" som gjennomføres av SINTEF Digital og NTNU, med støtte fra 

operatørselskapene Equinor og Lundin Energy. Målet er å utvikle ny kunnskap, metoder og 

veiledning for å sikre industrielle kontroll- og sikkerhetssystemer mot cyberangrep.  

Uten tråd - pilotering av et undervannsdronesystem for inspeksjon og intervensjon. Tekst 

kommer.  

Utvikling av petroleumsreserver og drift av installasjoner har blitt mer bærekraftig. Et eksempel på 

dette er coldflow-teknologien til EMPIG AS som gjennom flere år er utviklet for kontrollert nedkjøling 

av oljen fra brønnen og fjerning av avleiringer.  

To nye forskningssentre innen petroleum ble bevilget i 2021 med mål om en bedre og mer 

bærekraftig utnyttelse av energiressursene på norsk sokkel. De vil også utvikle ny kunnskap om 

hvordan sokkelen kan utnyttes i overgangen til fornybar energi og til lagring av CO2 og hydrogen i 

petroleumsreservoarer. Sentrene har etablert et bredt samarbeid med nasjonale og internasjonale 

forskningsmiljøer. I tillegg har det også vært stor interesse i næringslivet for å delta i sentrene.  

Maritim forskning og innovasjon for grønn omstilling 
Norge er langt framme på grønn skipsfart. Forskningen rettet mot den maritime næringen har et 

stort søkelys på grønn skipsfart og smarte skip. Satsingen innenfor grønn skipsfart omfatter også 

prosjekter støttet gjennom PILOT-E. Porteføljen har mange prosjekter innenfor autonomi og 

digitalisering. Dette har bidratt til at Norge er blant de fremste i verden på autonome skip. 

Digitaliseringsprosjektene bidrar også til økt effektivitet og konkurransekraft ved produksjon av 

fartøy og utstyr og drift av fartøy.  

Løsninger for å redusere utslipp av maritim virksomhet er sentralt i porteføljen. Innsatsen gjennom 

flere år har gitt viktige resultater innenfor utslippsfrie ferger, renseteknologi for ballastvann og 

avgassrensing som gir reduserte utslipp av skadelige stoffer til luft og vann. Nye prosjekter på 

området har stor bredde, og det er blant annet gitt støtte til prosjekter som går inn for å redusere 

utslipp fra passasjer- og cruise-skip, og for frakteskip som går i nærskipsfart.  
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Vurdering av måloppnåelse 
Resultater  Utfordringer/Muligheter 

• Fortsatt høy kvalitet i Forskningsrådets 

prosjekter og prosjekter i H2020 

• Stor prosjektinnsats på alle havområdene, også 

aktivitet knytta til havforskningstiåret 

• Digitalisering har gitt konkurransekraft og ført 

til at Norge er langt framme på autonome skip. 

• Satsing på grønn batteridreven skipsfart har 

bidratt til reduserte klimagassutslipp  

• Satsing på havteknologi på tvers av 

havnæringene er videreført 

• Petroleumsforskningen for reduksjon av 

næringens klimaavtrykket ble styrket i 2021 

• To nye forskningssentre for bærekraftig 

utnyttelse av petroleumsressursene på norsk 

sokkel har fått tildeling 

• Samarbeidet med panoramalandene Brasil og 

Kina er videreført 

• Omfattende internasjonalt samarbeid i og 

utenfor EU i prosjektene på havområdet 

 

• Havforskningstiåret har stor oppmerksomhet 

internasjonalt og det er store forventninger til 

norske bidrag.  

• Forskning og innovasjon er avgjørende for å nå 

målet om 50 prosent økt eksport fra hav-

næringene innen 2030.  

• Forskning og innovasjon er sentralt for at 

eksisterende og nye og hav- og kystnæringer 

over hele landet kan utvikles. 

• Økt forskning er nødvendig for å teste og ta i 

bruk nye bærekraftige fôrressurser i 

havbruksnæringen. 

• Forsterket satsing på grønn skipsfart vil gi 

reduksjon av klimagasser og styrke Norges 

posisjon i internasjonal skipsfart 

• Det er behov for ny kunnskap om 

forsøpling/påvirkning på marint miljø 

• Økt forskningsinnsats knyttet til klimaavtrykket 

fra petroleumsvirksomheten er nødvendig for å 

nå de nasjonale utslippsambisjonene innen 2030 

• Utbygging av havvind til havs vil kreve stor 

forsknings- og innovasjonsaktivitet.  

 

3.3.3 Strategisk område: Klima, miljø og miljøvennlig energi 
Målformulering: De største miljøutfordringene er klimaendringer, tap av naturmangfold og 

miljøgifter. Utfordringene er komplekse og må ses i sammenheng. Norge skal bli et 

lavutslippssamfunn innen 2050. Forskningsrådet skal bidra til utvikling av kunnskap og teknologi for 

en bærekraftig omstilling, klimatilpasning, miljøvennlig energi og bevaring av velfungerende 

økosystemer. Dette krever en internasjonal, tverrfaglig, målrettet og helhetlig forsknings- og 

innovasjonsinnsats for en grønn samfunnsutvikling, som også fremmer grønn verdiskaping.  

Det prioriterte området Klima, miljø og miljøvennlig energi (KMME) omfatter utvikling av 

miljøvennlig energi og lavutslippsløsninger, forskning på klima, effekter av klimaendringer og 

klimatilpasning, bioøkonomi og landbasert miljøforskning, transport, bærekraftige byer og sirkulær 

økonomi. Den målrettede prosjektinnsatsen er på om lag 1,9 mrd. kroner i 2021, mens den totale 

innsatsen er på 3,5 mrd. kroner. Det finansieres mest på miljøvennlig energi og lavutslippsløsninger.  
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Figur 4: Søylediagrammet viser hvordan porteføljen på området Klima, miljø og miljøvennlig energi fordeler seg 
på områder for 2021. Prosjektinnsatsen er ikke gjensidig utelukkende, det vil si at innsats på ett område også 
kan inngå i samlet innsats på andre områder.  

Høy vitenskapelig kvalitet 
Den høye kvaliteten på norsk forskning og innovasjon knyttet til KMME-området understøttes av 

evalueringer, publiserings- og siteringsanalyser og et betydelig bidrag fra norske forskere til FNs 

klimapanel (IPCC) og det internasjonale naturpanelet (IPBES). Norske aktører har hatt stor suksess i 

Horisont 2020 knyttet til KMME-området, noe som er en indikator på at norsk forskning ligger i 

forskningsfronten på flere felt. Norske søkere til Horisont 2020s delprogram SC5 Klima, miljø, 

naturressurser og råmaterialer har mottatt nær 142 mill. euro fra Horisont 2020 (hele 4,6 prosent 

returrate). Innenfor området har Norge mottatt et betydelig større beløp på tvers av Horisont 2020 

der 60 prosent av totalbudsjettet skal gå til bærekraftig utvikling og over 35 prosent til klima. Norske 

aktører deltar i prosjekter innenfor hele bredden av klima og miljø, som eksempelvis omfatter 

klimasystem, klimatilpasning, polarforskning, biodiversitet og naturbaserte løsninger, sirkulær 

økonomi, kulturminner og kulturmiljø, miljøgifter, og råmaterialer. 

Også i delprogrammet SC3 Sikker, ren og effektiv energi leverte norske aktører sterke resultater med 

tildelinger på nær 177 mill. euro, som tilsvarer en retur på 3,6 prosent. Norske aktører har lyktes på 

alle energiområdene, men aller best med prosjekter innenfor offshore energi, CO2-håndtering og 

framtidige energisystemer. I delprogrammet SC2 Mat, hav og bioøkonomi har Norge mottatt 1,53 

mrd. euro, tilsvarende en retur på 4,5 prosent, gjennom prosjekter på blant annet transformasjon av 

matsektoren og plast i landbruket. Etter den siste Green Deal-utlysningen i Horisont 2020 er det 

norsk deltakelse i hele hvert tredje prosjekt. Norge deltar også i flere europeiske partnerskap og 

missions, og i internasjonale forskningssamarbeid utenfor EU som har relevans for KMME-områdene.    

Kvaliteten på innvilgede Forskerprosjekter og Kompetanse- og samarbeidsprosjekter innenfor 

KMME-området i 2021 var høy. De fleste har samlet karakter 6 eller 7 (som er høyest oppnåelig 

karakter). Enkelte prosjekter med karakter 5 er også innvilget i tilfeller der søknaden besvarer 

konkrete forskningsbehov og vurderes som meget relevante.  

Stor relevans for samfunnsutfordringene 
Forskning gir virkninger og samfunnseffekter. På KMME-området er dette vist gjennom bruk av 

statistikk fra gjennomførte prosjekter, supplert med informasjon fra noen prosjekter med særlig stort 

gjennomslag. Vi har tatt utgangspunkt i vitenskapelig publisering fordi dette er en viktig kanal for 

formidling av forskningskunnskap, ikke bare til fagfeller, men også til samfunnet. Formidling gjennom 

andre kanaler som undervisning, prosjektsamarbeid og uformell kunnskapsutveksling fanges ikke opp 

i denne analysen.  
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Det er hentet statistikk for 1152 prosjekter med publiseringsaktivitet i perioden 2015 – 2021. Fra 

disse prosjektene er det rapportert 6540 publikasjoner via Cristin. Forskningsrådet har undersøkt 

hvilken oppmerksomhet og effekt disse publikasjonene har hatt i samfunnet gjennom analyse-

verktøyet altmetric.com. 4241 publikasjoner var fanget opp i Altmetric-databasen hvorav det var 

registrert ulike typer av oppmerksomhet og effekter for 3214 (76 prosent). Datagrunnlaget er 

internasjonalt med hovedvekt på engelskspråklige medier og policydokumenter. Det inneholder også 

data fra flere store norske nyhetsmedier og sentrale norske policy-dokumenter som Stortings-

meldinger og NOU'er. Vi vet imidlertid at det er vesentlige bidrag fra prosjektene til debatt og 

policyutvikling i Norge som ikke er fanget opp i disse dataene.  

Undersøkelsen viser at forskningen er godt synlig utenfor forsknings- og innovasjonssystemet, både 

nasjonalt og internasjonalt. Referanser til publikasjoner i allmennretta medier er gjenfunnet for 91 

prosent av prosjektene i utvalget. Twitter framstår som en viktig kommunikasjonskanal med 

referanser til publikasjoner fra hele 85 prosent av prosjektene. For øvrig har 28 prosent fått omtale i 

etablerte nyhetsmedier, mens 23 prosent er referert i policy-dokumenter. Kun fire prosent av 

prosjektene er sitert i patenter mens ni prosent var sitert på Wikipedia. Ikke overraskende bidrar 

næringsrettede prosjekter i større grad til patenter, mens forskerinitierte prosjekter får størst 

oppmerksomhet både i medier og policy-dokumenter. 

Undersøkelsen er i samsvar med andre undersøkelser som viser at samfunnseffekten fra forskning 

skjer indirekte, men at noen prosjekter får betydelig direkte samfunnsmessig påvirkning. Hvis vi ser 

på enkeltpublikasjoner gjenfinner vi samme skjevfordeling som for siteringer i akademiske kanaler. Et 

fåtall av publikasjonene står for det meste av oppmerksomheten.  

I det videre følger eksempler der Forskningsrådets tildelinger har hatt stor relevans for 

samfunnsutfordringer innenfor KMME.   

Forskningsrådet finansierer oppgradering av den norske jordsystemmodellen NorESM. Denne brukes 

til studier av fortidens, dagens og fremtidens klima. Scenariene brukes videre for forskning på 

effekter av klimaendringer og tilpasning, noe som er viktig for samfunnsberedskap. Klimascenarier 

for Norge basert på NorESM er tilgjengelig hos Norsk klimaservicesenter som beslutningsgrunnlag for 

klimatilpasning i Norge. NorESM er også benyttet i IPCCs sjette hovedrapport del 1 om fysiske 

klimaendringer, som ble publisert i august 2021. En rekke norske forskere har vært med på å skrive 

denne rapporten, noe som også underbygger relevansen og kvaliteten av norsk klimaforskning.  

Vindkraft har vært mye omtalt i norsk offentlighet, og vindkraftprotestene har blitt omtalt som et 

folkeopprør. Forskning på feltet har bidratt til bedre forståelse av spenninger mellom klima- og 

naturhensyn, samt arealbruk og arealplanlegging. Resultatene har bevisstgjort sentrale politikere om 

svakheter ved håndteringen av miljøhensyn i konsesjonsordningen og på kommunenes manglende 

innflytelse i planprosessen for vindkraftanlegg. Flere forskningsbaserte forslag til endringer av 

konsesjonsbehandlingen er innarbeidet i Vindkraftmeldingen (Meld. St. 28, 2019-2020).  

Den samfunnsmessige betydningen av langsiktig satsing på FoU innenfor miljøvennlig energi 

illustreres godt av TiZir Titanium & Iron i Tyssedal, som er Europas eneste produsent av titanslagg, og 

som også produserer høyrent jern. TiZir har i flere år arbeidet aktivt for å erstatte kull med hydrogen 

i produksjonen. Målet er klimanøytral produksjon i 2050. TiZir fikk i 2021 støtte fra Enova til bygging 

av et nedskalert demonstrasjonsanlegg der 85 prosent av kullforbruket erstattes med hydrogen. Bak 

dette prosjektet ligger en årelang satsing på FoU gjennom deltakelse i flere kompetanseprosjekter 

finansiert av Forskningsrådet.  
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Resultatene på lavutslippsløsninger fortsetter på høyt nivå. Bygg- og anleggsbransjen slipper ut om 

lag 15 prosent av landets klimagassutslipp. Fremtidens bygg- og anleggsplasser vil bli utslippsfrie, og 

sektoren blir derfor mer og mer avhengige av gode lademuligheter og tilgang til nok strøm og høy 

nok effekt. Denne utfordringen har et PILOT-E-prosjekt tatt tak i. Det arbeides her med å utvikle 

digitale grensesnitt, med integrering og styring av batteri i energiløsningen, og se på hvordan termisk 

energi kan utnyttes for å tilgjengeliggjøre elektrisk energi. Prosjektet startet opp i 2020 og ledes av 

Eviny som så langt har utstyrt 11 byggeplasser i Bergensområdet og Oslo med nyutviklede 

ladeløsninger. Nylig inngikk Eviny samarbeid med Ramirent AS for å etablere en nasjonal utleiepool 

der Ramirent tilbyr Evinys ladeløsninger som nå rulles ut i stor skala.  

Innovasjons- og omstillingsevnen øker 
Det er stor aktivitet og pågang fra næringslivet når det gjelder miljøvennlig energi og energi-

effektivisering. ENERGIX mottok rekordmange søknader til utlysning av Innovasjonsprosjekt i 2021. 

35 prosjekter nådde opp i konkurransen og ble tildelt totalt 305 mill. kroner. Forskningssentre for 

miljøvennlig energi (FME) er viktige aktører i nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid om nye 

energiløsninger. I 2021 startet et nytt FME innenfor vindenergi opp, og det ble et nytt FME innenfor 

hydrogen og hydrogenbaserte energibærere som tildeles tidlig i 2022. 

Forskningsrådets hydrogensatsing omfatter finansiering av prosjekter langs hele verdikjeden for 

hydrogen og i hele spennet fra grunnforskning til utvikling og innovasjon. Regjeringens 

hydrogenstrategi med påfølgende veikart er utgangspunktet for en stor opptrapping av innsatsen 

mot næringsrettet FoU. Gjennom samarbeid med Enova og Innovasjon Norge gjennom HEILO-

samarbeidet har det norske virkemiddelapparatet tatt skritt mot en sømløs strategisk satsing som ble 

styrket ved øremerkede bevilgninger til hydrogen gjennom ENERGIX og midler til FME på hydrogen. 

Det er i 2021 tildelt hydrogenprosjekter for mer enn 280 mill. kroner. I tillegg ble det tildelt 80 mill. 

kroner til hydrogen gjennom Grønn plattform.  

Samarbeidet med andre virkemiddelaktører gjennom Pilot-E og Pilot-T har høy nytteverdi. PILOT-E 

utlysningen var i 2021 rettet mot tre temaområder; utslippsfri maritim nærskipsfart, hydrogen-

knutepunkt og et energisystem for omstilling. Utlysningen rettet seg mot store, nyskapende 

prosjekter med teknologisk risiko og forsknings- og utviklingsutfordringer. Energiomleggingen skaper 

store variasjoner i kraftproduksjon og forbruk av elektrisitet. Tre nye Pilot-E-prosjekter omhandler 

utfordringene med energisystemet. Pilot-T-ordningen fortsetter å mobilisere bedrifter til å utvikle 

smartere transport. Ved bruk av KI skal det blant annet utvikles selvlærende terminaler for effektivt 

og miljøvennlig utnyttelse av ressurser, samt bedre styringsverktøy for kollektiv- og mikromobilitet 

for å gjøre miljøvennlig transport mer attraktivt.  

Ressurshøsting fra jordbruk og skogbruk for bruk i landbruk og CO2 lagring. Tekst kommer. 

Sirkulær økonomi har i 2021 vært dekket både gjennom målrettede utlysninger på totalt 100 mill. 

kroner og vektlegging av temaet gjennom andre ordninger. De målrettede utlysningene var rettet 

mot plast, sirkulær bioøkonomi, forbruk og rammebetingelser. Tildelte prosjekter skal blant annet 

utvikle en næringsrik fôringrediens for laks av ubrukte restråstoffer, finne løsninger for plastavfall fra 

fiskeri og havbrukssektoren og øke resirkulering av fosfor ved håndtering av organisk avfall.  

Støtte til førkommersielle anskaffelser er etablert som del av innsatsen for innovasjon i offentlig 

sektor. I 2021 ble det bevilget støtte til å utvikle nye løsninger for underlag rundt lekeapparater med 

mindre bruk av miljøskadelige stoffer. Også innenfor bioøkonomi er offentlig sektor en viktig 

innovasjonsdriver, i tett samspill med næringslivet. Tre nye prosjekter som skal bidra til bærekraftig 

forvaltning av viltlevende marine ressurser gjennom bedre registrering av ressursuttaket, redusert 
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lystgassutslipp ved bruk av organisk gjødsel og etablering av innlandsoppdrett av røye som ny 

vekstnæring i Innlandet er innvilget i 2021.  

Utlysningen på bærekraftige matsystemer i 2021, der matsystemene ses i sammenheng med 

naturmangfold og miljøgoder, klima og folkehelse, var andre runde med utlysning på dette temaet. 

Det kom inn flere søknader enn til første utlysning. Modning og trening er nødvendig for å lykkes i 

prosjektbygging med systemperspektiver og ansvarlig innovasjon. Skal norske miljøer kvalifisere seg 

for disse kravene, som også det europeiske rammeprogrammet i økende grad vektlegger, er det 

positivt at de først kan utvikle seg gjennom nasjonale konkurransearenaer. 

Vurdering av måloppnåelse. 
Resultater Utfordringer/Muligheter 

• Evaluering viser at KLIMAFORSK så langt har nådd 

målet om å fremme fremragende klimaforskning.  

• Det er stor aktivitet og pågang fra næringslivet 

innenfor miljøvennlig energi og utvikling av lav- og 

nullutslippsløsninger.  

• Utlysningen innenfor Grønn plattform har bidratt 

til en kapasitetsøkning innenfor KMME- området 

• Forskningsrådets hydrogensatsing har i 2021 blitt 

vesentlig trappet opp og dekker hele verdikjeden.  

• Samarbeidet i virkemiddelapparatet om grønn 

vekst er forsterket gjennom en ny 

samarbeidsavtale mellom Forskningsrådet, 

Innovasjon Norge, Enova, Gassnova og Siva.  

• FME-er er høyt profilert internasjonalt og bidrar til 

å møte bredden av klima- og energiutfordringer.  

• Innenfor KMME-feltet har norske aktører gjort det 

særdeles bra i EUs rammeprogram. 

• Forskningen på arealbruk gir svært nyttig 

kunnskap for bærekraftig arealforvaltning der 

miljø- og klimahensyn vektlegges. 

• Satsingen på lavutslippsløsninger har vært viktig 

for ikke-kvotepliktig sektor. Satsingen har gitt 

kunnskap og ny teknologi innenfor vindkraft, 

solkraft, ladesystemer, karbonfangst i landbruket, 

naturkonsekvenser av fornybare energiløsninger 

og klimapolitikk. 

• Lovende prosjekter igangsatt på sirkulær økonomi. 

• Arbeidet for å øke andelen prosjekter med 

brukermedvirkning på KMME-området er 

videreført.  

• Målet om globale netto nullutslipp akselerer 

behovet for norsk omstilling, men gir samtidig 

store muligheter for næringslivet. En målrettet 

forsknings- og innovasjonsinnsats er avgjørende 

for å bidra til norsk konkurransekraft.  

• FoU er sentralt for å bidra til økt utnyttelse av 

norske fornybare energiressurser og sikre 

tilstrekkelig og sikker energiforsyning i Norge og 

Europa.  

• Den internasjonale samarbeidet rettet mot 

utvikling av energi- og nullutslippsløsninger bør 

vektlegges ytterligere, blant annet for å utnytte 

Horisont Europas missions knyttet til KMME.  

• Klima- og miljøutfordringer krever mer disiplinær, 

tverrfaglig og transfaglig forskning, og mer 

forsknings- og innovasjonssamarbeid nasjonalt, 

regionalt og globalt.  

• Klima- og naturperspektiver bør i større grad 

vektlegges i relevante utlysninger knyttet til det 

grønne skiftet i privat og offentlig sektor.  

• Behov for kunnskap om bærekraftig 

ressursutnyttelse som bidrar til å forstå det totale 

miljø- og ressursregnskapet. 

• En større innsats på landbasert naturmangfold vil 

understøtte kunnskapsbasert forvaltning.  

• Forskningen bør i større grad bidra til å utvikle 

offentlig sektors rolle som plan- og regulerings-

myndighet i arbeidet for klimatilpasning, biologisk 

mangfold, og naturbaserte løsninger. 

• Viktig med fortsatt fokus på forskning i Arktis og 

Antarktis, og opprettholde Svalbard som 

forskningsplattform, også for å opprettholde 

Norges rolle som polarnasjon. 
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3.3.4 Strategisk område: Samfunnssikkerhet og samhørighet i en globalisert 

verden 
Målformulering: Samfunnssikkerhet og samhørighet er grunnleggende kvaliteter ved vårt samfunn og 
avgjørende for å opprettholde sosial bærekraft og legitimiteten til våre demokratiske institusjoner. 
Forskningsrådet skal bidra til å skaffe kunnskap om hva som skaper trygge, inkluderende og 
velfungerende samfunn. Forskningsrådet skal videre styrke forskning om politiske, økonomiske, 
sosiale og kulturelle endringer nasjonalt og globalt og sårbarheter som følger av digitalisering og 
raske teknologiske endringer. Forskningsrådets innsats skal også bidra til å avverge og gjøre 
samfunnet robust mot både menneskeskapte og ikke-menneskeskapte trusler. 

Høy samfunnsmessig tillit og økt inkludering i arbeids- og samfunnsliv er viktige forutsetninger for 

demokratiet. Kunnskap om inkludering, årsaker og effekter av å forebygge og redusere utenforskap, 

ulikhet og polarisering, og om hvordan sikre frie og kritiske medier, er derfor sentralt. Dette gjelder 

også for håndtering av kriser på en robust måte som ivaretar demokratiske rettigheter. Globale 

utviklingstrekk påvirker politikk og samfunn i bred forstand, eksemplifisert med det anspente 

forholdet mellom USA/NATO og Russland om Ukraina. Det er videre et rekordhøyt antall mennesker 

på flukt, og konsekvensene av covid-19, klima- og naturkriser kan forverre levekår, forsterke 

konflikter og utløse nye kriser.  

Forskningsinnsatsen på området har økt betydelig siste år. Innsatsen har økt blant annet som følge av 

pandemien. Prioriteringene i 2021 var i tråd med identifiserte behov for ny eller forsterket innsats, 

og med føringene fra finansierende departementer.  

Samlet innsats i Samfunnssikkerhet og samhørighet i 2021 er på 1,7 mrd. kroner. Figuren viser 

fordelingen på de tematiske innsatsområdene de siste to årene. Alle temaområdene har økt, men 

innsatsen varierer stort mellom de ulike tematiske områdene. Samlet sett er innsatsen på 

Samfunnssikkerhet og samhørighet spredt over mange politikkområder. Her er det viktig å se 

nasjonale og globale utfordringene i sammenheng, og å utvikle kunnskap om omverdenens 

betydning for Norge, samtidig som vi bidrar til å utvikle kunnskap hele verden trenger. Konkrete 

effekter og virkninger av forskningen er utfordrende å dokumentere. I den forbindelse er det et 

poeng at Forskningsrådets innsats først og fremst handler om å imøtekomme det brede sektoransvar 

for de ulike områdene som inngår i området. For på denne måten å bygge opp en kunnskapsmessig 

beredskap om hvordan håndtere viktige samfunnsutfordringer.  

 

Figur 5: Søylediagrammet viser hvordan porteføljen på området Samfunnssikkerhet og samhørighet fordeler 
seg på områder for 2021. Prosjektinnsatsen er ikke gjensidig utelukkende, det vil si at innsats på ett område 
også kan inngå i samlet innsats på andre områder.  
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Høy vitenskapelig kvalitet, innovasjonsgrad og samfunnsrelevans 

Antallet prosjekter har økt sterkt, fra 490 i 2020 til 570 aktive prosjekter i 2021. Kvaliteten på 

bevilgede søknader var meget god med en snittkarakter på 6 for søknadstypene Forskerprosjekter og 

Kompetanse- og samarbeidsprosjekter. Den sterke økningen i bevilgninger viser god kapasitets-

utnyttelse og at norsk samfunnsforskning har høy kvalitet. Samtidig trengs det bedre mobilisering av 

juridiske og humanistiske fag for å håndtere sentrale samfunnsutfordringer. Juridiske fag er 

nødvendige innenfor en rekke områder, eksempelvis EØS-retten. Historiske, normative og andre 

humanistiske perspektiver er i en viss grad etterspurt – og nødvendige – på flere områder, men 

utviklingen utenfor kulturforskningen er beskjeden. Imidlertid er det positivt at dette fagområdet, i 

tillegg til jus og teknologi, i større grad deltar med nødvendige perspektiver i forskning om 

samfunnssikkerhet og internasjonale relasjoner. Teknologidimensjoner inngår i stadig flere 

forskningsprosjekter. I økende grad studeres hvordan nye digitale teknologier griper inn i folks liv og 

får juridiske implikasjoner på mange samfunnsområder. 

  

Resultatene fra deltakelsen i Horisont 2020 viser en positiv utvikling. Kvaliteten på søknader med 

norsk deltakelse i de to delprogrammene SOCIETY og SECURITY var høy og på linje med kvaliteten på 

andre norske søknader – som ligger langt over gjennomsnittet for alle innkomne søknader. Total 

retur fra rammeprogrammet var på 65 mill. euro. Det er fortsatt potensiale for økt uttelling, gitt de 

tematiske prioriteringene i det nye rammeprogrammet, Horisont Europa. 

Samfunnsrelevansen av forskningen er høy, målt ved søknadenes gjennomsnittskarakter for 

Virkninger og effekter. Denne var 5,9, samme som i 2020. Det har de to siste årene vært en dreining 

fra søknadstypen Forskerprosjekter mot mer bruk av søknadstypene Kompetanse- og 

samarbeidsprosjekter og Innovasjonsprosjekter, siden de bidrar til å øke relevans og nærhet til 

brukere, politikkutforming og praksisfeltene. I tillegg har tematikken innenfor dette området stått 

høyt på den politiske agenda og i det offentlige ordskiftet.  

Forsterket kunnskapsgrunnlag om samfunnssikkerhet, sårbarhet og konflikt 
Over mange år har det blitt investert i tverrfaglig og sektorovergripende forskning på samfunns-

sikkerhet, nasjonalt og gjennom EU. I tillegg er det også investert i kunnskapsutvikling på andre 

relevante områder som klima, mat, helse og transport. Innsatsen i 2021 var på 614 mill. kroner.  

Forskning på samfunnssikkerhet belyser hvordan kriser ofte eskalerer fra å ha betydning for én 

sektor eller ett geografisk område til å gi store ringvirkninger. Prosjektene gir kunnskap om hvordan 

lover og regler, beredskap, forsyningssikkerhet og økonomi påvirkes av tiltak for å håndtere korona-

krisen, og hvordan dette igjen påvirker tillit, utenforskap og polarisering m.m. Bl.a. studerer et 

prosjekt forholdet mellom myndighetenes håndtering av pandemien og befolkningens oppfølging av 

tiltak i Italia, Sverige og Norge. Denne studien, sammen med de andre prosjektene, gir økt 

kunnskapsgrunnlag for endringer både i håndtering av koronapandemien og for økt robusthet 

overfor nye ukjente kriser.  

Resultatene av forskningsinnsatsen har forsterket kunnskapsgrunnlaget for forvaltningen og er 

synlige i forebygging, beredskap og håndtering av hendelser og kriser. Forskningen belyser temaer 

som roller, ansvar og samarbeid mellom ulike sektorer, forvaltningsnivåer og nasjoner, men også 

temaer som energiberedskap, krisekommunikasjon, digitalisering og betydningen av tillit. Nærmere 

200 mill. kroner er investert i prosjekter som kan redusere sårbarheter i kritiske infrastrukturer. 

Langsiktige investeringer har også blitt brukt på et senter for forskningsbasert innovasjon (SFI): Norsk 

senter for cybersikkerhet i viktige samfunnsområder (NORCICS). 
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Økt innsats på forskning om global utvikling, ulikhet og demokratibygging  
Forskningsrådets innsats på forskning om global utvikling, ulikhet og demokratibygging utgjorde 486 

mill. kroner i 2021. Flere stormakter har siste tiår brutt med tradisjonelt forutsigbare og langsiktige 

linjer i internasjonal politikk. Dette har svekket handlekraften til multinasjonale institusjoner. I tillegg 

vokser illiberale demokratier fram i Europa. Forskning viser at utviklingen har fragmentert EUs 

verdigrunnlag og svekket unionens evne til effektiv og samordnet politikk. I tillegg forskes det på 

ulike aspekter ved utviklingen i russisk politikk og samfunn. I 2021 ble det igangsatt syv nye 

forskningsprosjekter om internasjonale relasjoner og utenrikspolitikk, som samlet teller 121 

prosjekter. Denne forskningen gir et viktig kunnskapsgrunnlag for norsk utenrikspolitikk, bl.a. knyttet 

til rollen Norge har i FNs sikkerhetsråd. 

Senter for global helseulikhetsforskning (CHAIN). Tekst kommer 

Forskningsrådets portefølje på utviklingsforskning understøtter politikkutvikling for bistand og 

fattigdomsbekjempelse, og teller totalt 258 prosjekter. I 2021 startet en ny tiårsperiode med global 

helse- og vaksinasjonsforskning, og ti nye forskningsprosjekter startet opp. Ulikhet i helse er et 

hinder for økonomisk og sosial utvikling i lavinntektsland. Det er igangsatt forskning om sykdommer 

som i særlig grad rammer fattige, og hvilken behandling som er mest effektiv. Forskning viser bl.a. at 

barn som fikk tre måneder med forebyggende behandling etter sykehusopphold grunnet malaria 

hadde 70 prosent lavere sannsynlighet for ny alvorlig sykdom eller død. I 2021 ble åtte nye prosjekter 

om forskning på utvikling og fattigdomsreduksjon igangsatt. Det forskes bl.a. på hvordan lavinntekts-

land kan sikre skatteinntekter og hindre kapitalflukt. Dette er særskilt viktig nå som korona-

pandemien har forsterket ulikhetene innenfor og mellom land, og antallet som lever i ekstrem 

fattigdom øker etter flere års nedgang. 

Forskning om demokratiutvikling favner tematisk bredt, bl.a. medvirkningsprosesser, planlegging og 

nasjonal styring og organisering, samt om EU og internasjonal politikk. 

Det bygges ny FoU-kapasitet på områder som kultur, sivilsamfunn og medienes rolle  
Den brede kultur- og medieforskningen i et pluralistisk og kulturelt mangfoldig samfunn, er relevant 

for samfunnssikkerhet og samhørighet. Dette gjelder særlig kunnskap om betydningen av tilhørighet 

og identitet, kulturelle verdier, deltakelse i samfunnslivet, medienes betydning for demokratisk 

utvikling og av teknologiens samfunnsrolle. Innsatsen har økt kraftig i 2021 også på dette – fremdeles 

lille – feltet, fra 159 mill. kroner i 2020 til 230 mill. kroner i 2021. Totalt antall prosjekter var vel 201, 

opp fra 148.  

Den svært raske medieteknologiske utviklingen, algoritmer, maskinlæring og kunstig intelligens, 

m.m., gir nye utfordringer for både mediene selv og publikum. Nyere forskning vil kunne identifisere 

falske nyheter og viser hvordan manipulerte bilder og videoer produseres og brukes i fake news. Ved 

å gjenkjenne villet desinformasjon kan man beskytte seg mot dette, noe som styrker beredskapen 

mot hets og andre trusler mot demokratiet, tillit, kulturelt mangfold og samfunns- og nasjonal 

sikkerhet. Andre prosjekter ser på konsekvensene av at medier, demokrati og offentlig forvaltning er 

avhengige av en digital infrastruktur som domineres av internasjonale private aktører. Det er viktig å 

bygge FoU-kapasitet for å forstå og håndtere hvordan nye økonomiske rammebetingelser, ny 

teknologi, og globale strømninger har betydning for kultur- og mediesektorene.  

Høy aktivitet på forskning om utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjon  
Forskningsrådets portefølje av prosjekter på området teller totalt 396 prosjekter, og i 2021 var 

innsatsen på 533 mill. kroner, en vekst på 141 mill. kroner fra 2020.  
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Utenforskap er en trussel for samfunnets samhold, for velferdsstatens bærekraft og for 

enkeltindivider. Pandemien har rammet skjevt, og har forsterket eksisterende ulikhet i helse og 

deltakelse på viktige samfunnsarenaer. Forskning viser at det relative fallet i arbeidstimer var størst 

blant dem som vanligvis er utsatt for å falle ut av arbeidslivet i kriser. Funn tyder også på at 

arbeidsledigheten fikk en noe tydeligere sosial gradient ettersom krisen utviklet seg.  

Samfunnsutfordringer relatert til inkludering og ekskludering i arbeidslivet studeres ofte for én eller 

flere demografiske grupper, og prosjekter som fokuserer på arbeidsinkludering og/eller -ekskludering 

av innvandrere er spesielt godt representert i porteføljen. Et eksempel er samarbeidsprosjektet om 

yrkesfagenes rolle og forutsetninger for å kunne bidra til inkludering i arbeidslivet.  

Sannhet og forsoning i en demokratisk velferdsstat; samer, kvener/norskfinner og 

majoritetssamfunnet. Tekst kommer. 

Selv om Forskningsrådet mottar gode søknader om utenforskap og inkludering, er det fortsatt 

potensial for flere søknader på tvers av sektorer. På denne tematikken har vi mye kunnskap om 

årsaksforhold, men mindre på effekter av tiltak for inkludering og redusert utenforskap. Effektstudier 

har derfor vært høyt prioritert og det har bl.a. blitt arrangert et første seminar om hvordan lykkes 

med slike studier på utdannings-, velferds og helseområdene.  

I februar 2021 ble BarnUnge21-strategien lansert. Rapporten beskriver at forskningen om utsatte 

barn og unge er svak, underfinansiert, forskningsmiljøene er små og fragmenterte, og det mangler en 

overordnet forskningsstrategi. Det er behov for mer kunnskap om tidlig innsats og forebygging, 

samordning og bruk av kunnskap på tvers av fag.  

Forskningsrådet mottar et høyt antall søknader på integrerings- og migrasjonsfeltet. Her er det 

bygget opp sterke miljøer, som også utmerker seg internasjonalt. Forskningsrådet mottar også et 

relativt høyt antall søknader som omhandler samiske forhold. Selv om forskningen her har en stor 

faglig og tematisk bredde, er utenforskap – i fortid og nåtid – en rød tråd i prosjektene.  
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Vurdering av måloppnåelse 
Resultat Utfordringer/Muligheter 

• Fortsatt høy kvalitet på Forskningsrådets 

prosjekter. 

• God retur på delprogrammene Society og 

Security i H2020.  

• Ny kunnskap om krisehåndtering, utenforskap og 

inkludering. 

• BarnUnge21-strategien «Ut av blindsonene» er 

utarbeidet og overlevert til departementet. 

• Sterkere vektlegging av tverrfaglig forskning om 

digitaliseringens sosiale og kulturelle 

konsekvenser har gitt ny viten om medier, 

samfunnssikkerhet og arbeidsliv. 

• Forskningens funn og resultater har vært 

etterspurt og er tatt i bruk, bl.a. knyttet til 

håndteringen av koronapandemien, nasjonalt og 

i lavinntektsland. 

• Økte geopolitiske spenninger og 

koronapandemiens konsekvenser fordrer 

oppdatert kunnskap om internasjonale og globale 

forhold. 

• Behov for mer kapasitet i forskningsmiljøene på 

forskning om effekter og tiltak for inkludering og 

for å redusere utenforskap.  

• BarnUnge21-strategien må følges opp  

• Behov for sterkere vektlegging av humaniora og 

rettsvitenskap for å sikre faglig bredde og relevans. 

• Gode kunnskapsoppsummeringer trengs for å spre 

resultater fra forskningen 

• Fortsatt behov for bred faglig innsats på digitale 

teknologiers gjennomgripende effekter på 

mennesker og samfunn. 

• Et tverrgående samfunnsoppdrag for sikre større 

yrkesdeltakelse og motvirke utenforskap. 
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3.4 Mål 4 Velfungerende forskningssystem   
Målformulering: Et velfungerende forskningssystem er en grunnleggende forutsetning for å nå 

målene i forskningspolitikken. Forskningsrådet skal legge til rette for at forskningsressurser og -

resultater utnyttes best mulig. Forskningsrådet skal bidra til å utvikle det nasjonale forsknings-

systemet, til styrket helhet og samspill, og til god interaksjon med internasjonale forskningsarenaer. 

Forskningssystemet inkluderer alle aktører som aktivt utfører forskning, enten det er i privat eller 

offentlig regi og enten forskning er formålet med virksomheten eller et middel for andre formål. Den 

tidligere arbeidsdelingen mellom de ulike forskningssektorene, på veien fra grunnleggende forskning 

til bruk av forskningsresultater, er i endring. Det er likevel fortsatt slik, at de ulike sektorene spiller 

ulike hovedroller i vårt forskningssystem. Sammen danner de en viktig helhet for å nå nasjonens 

forskningspolitiske mål.  

Utvikling i FoU-innsats i de ulike sektorene, og samspillet og balansen mellom dem, så vel som 

internasjonalt samarbeid og regional fordeling, er alle relevante faktorer for å vurdere hvordan det 

samlede systemet fungerer. Sammen ligger disse faktorene til grunn for Forskningsrådets vurdering 

av måloppnåelse innenfor målområdet Velfungerende forskningssystem. 

Samlet vurdering 
Forskningsrådets virkemidler er unike ved at de gir sterke insentiver til samhandling på tvers av 

sektorer. Samhandlingen er dokumentert og analysert. Analysen viser at aller sterkest er 

samhandlingen i våre næringsrettede virkemidler. 

Internasjonalt samarbeid, og spesielt norsk deltakelse i EUs rammeprogram, er både en indikator på 

og en forutsetning for at forskningssystemet fungerer godt. Forskningsrådet har iverksatt en rekke 

tiltak for å stimulere norsk deltakelse og har vært en vesentlig bidragsyter til de siste årenes positive 

utvikling. Norsk retur fra EUs rammeprogram endte i Horisont 2020 på 2,53 prosent, og vil om nye 

målsettinger nåes, spille en økende rolle i finansiering av norsk forskning under Horisont Europa. EU-

prosjektene understøtter i stor grad Langtidsplanenes tematiske prioriteringer. EU-finansieringen er 

også vesentlig for oppfyllelse av Panoramastrategien. For eksempel gikk seks prosent av H2020 sine 

midler til Kinasamarbeid til norske institusjoner. 

Forskningslandskapet er i vesentlig endring på flere områder. Konsekvenser av digitalisering gir nye 

muligheter, men også utfordringer. Åpen forskning endrer hele forskersamfunnets tilgang til 

forskningsresultater og forskningsdata. Samtidig vil datadrevet forskning på nær sagt alle områder 

kreve at en betydelig økt andel av FoU-budsjettene anvendes på elektronisk infrastruktur. Arbeid for 

å forberede og tilrettelegge for disse endringene har stått sentralt i Forskningsrådet i 2021. 

Et velfungerende forskningssystem forutsetter en god balanse mellom investering i forskning og 

investering i verktøy for forskning. Det forutsetter også langsiktige strukturerende satsinger i noen av 

våre aller fremste forsknings- og innovasjonsmiljøer. Forskningsinfrastruktur og -sentre utgjør en 

økende andel av Forskningsrådets virkemidler. 

De ulike forskningssektorens utvikling de siste årene indikerer endringer både i balanse og i samspill. 

En sterk FoU-vekst i UH-sektoren og næringslivet samtidig med en manglende vekst i institutt-

sektoren endrer balansen mellom grunnleggende og anvendt forskning. UH-sektoren synes å bygge 

en økende FoU-kapasitet i forhold til utdanningsoppdraget. Profilen på offentlige tilskudd til 

næringsrettet FoU endrer profil med lavere vekt på de forskningstunge virkemidlene. Samtidig 

indikerer næringslivets avtakende finansiering av FoU i forskningsinstitusjonene en svekket 

samhandling med disse.  
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Forskningssystemet skal bidra til at kunnskap utvikles og utnyttes i hele landet. En bred regional 

tilstedeværelse er derfor avgjørende, ikke bare av forskningsaktørene, men også av Forskningsrådet 

som katalysator i prosesser som bringer aktørene sammen. Vårt regionale apparat tellet i 2021 13 

medarbeidere som alle har dette som hovedoppgave. 

3.4.1 Strategisk område: Økt deltagelse Horisont Europa 
Målformulering: Deltakelse i internasjonalt forskningssamarbeid er et sentralt virkemiddel for å 

forbedre norsk forskning, både for å oppnå høyere vitenskapelig kvalitet og større positive bidrag til 

samfunns- og næringsutviklingen. Europa er det viktigste området for norske samarbeidsrelasjoner 

og deltakelse i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon er det viktigste enkelttiltaket for 

internasjonalisering av norsk forskning. Forskningsrådet skal bidra til å mobilisere forskningsmiljøene 

til økt deltakelse i rammeprogrammet og til at søknadene i større grad kvalifiserer til støtte. 

Vekst, meget god suksessrate og nye initiativ 
Norsk deltagelse i EUs rammeprogrammer har bidratt til å øke kvaliteten i norsk forskning, øke 

verdiskapingen, løse samfunnsutfordringer og sette fart på det grønne og digitale skiftet. I Horisont 

2020 har til sammen 2368 norske institusjoner og bedrifter deltatt i 12572 søknader. Videre har det 

vært norsk deltakelse i ca. 2000 prosjekter med et samlet budsjett på 108 mrd. kroner.  

Norsk retur fra EU har vokst mer enn 3 ganger så mye som nasjonale tildelinger fra Forskningsrådet i 

perioden 2014-2020. Universitetene, instituttene og næringslivet hadde alle en retur på mellom 4 og 

5 mrd. kroner i 2020. Dette tilsvarer henholdsvis ca. 32, 48, og 20 tusen kroner per FoU-årsverk i de 

tre sektorene. Instituttene er i større grad enn både universitetene og næringslivet involvert i 

samarbeidsprosjekter og deltar derfor i prosjekter med en større totalverdi. 

Norsk returandel i Horisont 2020, dvs. andel av EUs utlyste midler som går til norske aktører, er på 

2,53 prosent, svarende til 16,2 mrd. kroner. Regjeringens opprinnelige ambisjon for Horisont 2020 

var 2 prosent. I porteføljen av Horisont 2020-prosjekter med norsk deltagelse som krever samarbeid 

mellom flere aktører, har hele 18 prosent av prosjektene norsk koordinator. Tilsvarende andel for 

Danmark og Sverige er henholdsvis 11 og 10 prosent. Høyest ligger Spania (28 prosent) og Italia (21 

prosent).  

Den siste "missionslignende" Green Deal-utlysningen i Horisont 2020 bygde bro til Horisont Europa, 

som startet opp i 2021. Norske forskere, forskningsinstitusjoner, bedrifter og kommuner har overgått 

forventningene om suksess på EUs konkurransearena om forsknings- og innovasjonsmidler. Det er 

norsk deltakelse i hvert tredje Green Deal-prosjekt. Seks av de 23 prosjektene med norsk deltakelse 

har norsk koordinator. 

I 2021 vedtok Norge å delta i flere av EUs programmer, blant dem Digital Europe (DIGITAL) og The 

European Defence Fund (EDF). Dette representerer nye muligheter for norske fagmiljøer.  

STIM-EU og PES-ordningen er begge viktig for norsk deltakelse i EU. PES motiverer aktørene til å søke 

finansiering fra EU. De særnorske lave grunnbevilgningene gjør at STIM-EU (f.o.m. 2022 kalt RES-EU) 

er en forutsetning for instituttenes mulighet for å delta. 

Godt samspill mellom Forskningsrådets og EUs portefølje 
Forskningsrådet har et ansvar for at prioriteringer i nasjonale porteføljeplaner samspiller med EUs 

prioriteringer. EUs prioriteringer vedtas i de ulike programkomiteene hvor Norge har representanter 

fra sektordepartement og eksperter fra Forskningsrådet. Med utgangspunkt i nasjonale strategier, 

nasjonale porteføljer og innspill fra nasjonale referansegrupper fremmes norske innspill til EUs 
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prioriteringer i disse programkomiteene. Prosessene gir Forskningsrådets eksperter innsikt i EUs 

prioriteringer som så legges til grunn ved utarbeidelse av Forskningsrådets porteføljeplaner, og på 

den måten bidrar til samspill mellom Forskningsrådets og EUs portefølje. Dette ligger til grunn for at 

det i dag er godt samsvar mellom EUs og våre nasjonale strategiske prioriteringer, og for at 

Langtidsplanens prioriteringer i betydelig grad understøttes av midler fra EUs rammeprogram. 

Forskningsrådet har i tillegg tilpasset søknadstyper og vurderingskriterier til det som gjelder for 

rammeprogrammet.  

Vurdering av måloppnåelse 
Resultater Utfordringer/Muligheter 

• Norsk returandel i Horisont 2020 er 2,53 % og 
overgår regjeringens opprinnelige ambisjon på 2 
%.  

• Norsk suksessrate (definert ved "andel søknader 
innstilt for finansiering") er på 15,1 %, hele 3,2 
prosentpoeng over snittet for alle søknadene til 
Horisont.  

• Norsk returandel i Green Deal-utlysningen i 
Horisont 2020 er på 4,9 %, og utgjør 500 mill. 
kroner, hvorav 69 % av midlene til Norge gikk til 
instituttsektoren.  

• I perioden 2015-2019 utgjorde finansiering fra 
EU til norske forskningsmiljøer mer enn 20 % av 
Forskningsrådets tildelinger. Andelen er høyest 
innenfor Langtidsplanens prioritering 
Muliggjørende teknologier (28 %), og lavest 
innenfor Utvikle fagmiljøer og fremragende 
kvalitet (14 %).  

• Regjeringen har økte ambisjoner for norsk 
deltakelse i Horisont Europa enn i Horisont 
2020. Potensial for suksess er høyt, men det 
krever også økte nasjonale bevilgninger for å 
lykkes.  

• RES-EU (tidligere STIM-EU) vil være avgjørende 
for Norges ambisjoner om vekst i EU. For å nå 
målene for økt returandel er det også viktig å 
opprettholde stimuleringstiltak som mobiliserer 
også UH-sektor til å øke sin innsats for å søke 
EU-midler. 

• De nasjonale konkurransearenaene virker 
kvalifiserende og/eller komplementerende for 
EUs konkurransearena. F.eks. har syv av de ni 
som fikk ERC starting grant i 2021 tidligere fått 
støtte fra Forskningsrådets program for unge 
talenter eller det 3-årige mobilitetsstipendet. 

 

3.4.2 Strategisk område: Strukturerende endringer 
Målformulering: Forskningsrådet skal stimulere til endringer som gjør forskningssystemet bedre i 

stand til å svare på forventningene i forskningspolitikken. Dette innebærer påvirkning på samspillet 

mellom aktørene i systemet, mellom disipliner og forskningstemaer, og på de menneskelige 

ressursene. 

Utfordrende samspill og balanse 
De ulike sektorene spiller ulike hovedroller i det norske forskningssystemet. Et velfungerende, 

helhetlig system forutsetter en god utvikling av aktørene i alle roller. I perioden 2015-2020 har 

realveksten i FoU i de ulike sektorene vært svært ulik. Veksten er klart størst i UH-sektor, men også 

næringslivets FoU øker betydelig. Samtidig finner vi ingen vekst i instituttsektoren. Dette medfører 

sannsynligvis en endring i profilen på norsk FoU hvor den anvendelsesorienterte forskningen taper 

terreng. 

Forskningsrådets tilskudd til FoU i UH- og instituttsektoren har en realvekst i perioden på hhv. 17 og 

12 prosent. Samtidig sees ingen realvekst i tilskuddene til næringslivet i samme periode på tross av at 

de samlede offentlige tilskudd til næringslivets FoU øker med mer enn 50 prosent. Krisepakken i 

2020 gir imidlertid en betydelig vekst i næringslivets inntekter fra Forskningsrådet i året 2021. 

Samspill mellom sektorene er målsatt for å sikre en god utnyttelse av landets samlede 

forskningsressurser. Forskningsrådets tildelinger til alle sektorer bidrar betydelig til samhandling i 
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forskningssystemet. På tross av god vekst i næringslivets FoU og kraftig vekst i offentlige tilskudd til 

det samme, synes næringslivets innkjøp av FoU fra forskningsinstitusjoner, både norske og 

utenlandske, å falle.  

Tydelig strukturerende finansieringsordninger  
Den samlede profilen i Forskningsrådets tildelinger, samt krav og insentiver i de ulike søknadstypene, 

påvirker strukturen i forskningssystemet. Sentrene og infrastrukturtildelingene er ved sin størrelse og 

langsiktighet særlig strukturerende. Sentrene for fremragende forskning (SFF) gir Norges fremste 

vitenskapelige miljøer finansiell og strukturell mulighet til å nå ambisiøse vitenskapelige mål. De tar 

ofte utgangspunkt i nye samarbeid på tvers av tradisjonelle institutt- og fakultetsgrenser og også på 

tvers av andre organisatoriske grenser. På denne måten legger de grunnlag for radikalt ny forskning 

og fremtidig innovasjon. Sentrene for forskningsdrevet innovasjon (SFI), sentrene for miljøvennlig 

energi (FME) og sentrene for klinisk behandling (FKB), men også sentrene for petroleum bidrar til økt 

forskningskvalitet, styrket konkurransekraft og innovasjonsevne på tvers av tradisjonelle fagområder 

og ved nyskapende samarbeid mellom næringsliv og offentlige aktører.  

I 2021 var det 23 aktive SFF-er som samlet mottok vel 300 mill. kroner fra Forskningsrådet. I tillegg 

bidro de deltagende forskningsinstitusjonene med ca. 450 mill. kroner i egeninnsats. Det var 39 

aktive SFI-er med deltakelse fra mer enn 700 aktører fra UoH-sektoren, forskningsinstitutter, private 

bedrifter, helseforetak og andre offentlige aktører. Total aktivitet var til sammen omkring 1 mrd. 

kroner, av dette har Forskningsrådet finansiert i underkant av 40 prosent; egenfinansieringen fra 

deltagerne i sentrene er m.a.o. betydelig. Det var også 11 aktive FME-er med en total innsats på ca. 

400 mill. kroner. Forskningsrådet finansierte omkring halvparten av dette.  

I 2021 har det vært lyst ut midler til SFF, forskningssentre for klinisk behandling (FKB) og for 

spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Videre ble det startet opp et nytt FME innenfor vindkraft i 

2021 og det ble utlyst et FME innenfor hydrogen.  

Også Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur strukturerer norsk forskning i betydelig grad. 

Infrastrukturene betjener forskningsmiljøer og næringsliv, spesielt innenfor nasjonalt prioriterte 

områder som klima, helse, miljøvennlig energi og sosial velferd. Norske forskningsmiljøer deltar i 18 

internasjonale infrastrukturer med en samlet finansiering fra Nasjonal satsing på 

forskningsinfrastruktur på godt over 2 mrd. kroner. 

Advanced Conflict Data Catalogue: Defining an Industry-Standard for Data on Armed Conflict. 

Tekst kommer. 

Frem t.o.m. 2021 har Forskningsrådet investert i til sammen 7,53 mrd. kroner i om lag 100 nasjonale 

forskningsinfrastrukturer ved over 40 institusjoner. I samme periode bidro institusjonene med egne 

midler tilsvarende drøyt 30 prosent av de totale investeringskostnadene for disse nasjonale 

infrastrukturene. Kontraktene fordeler seg på UH-sektor (55 prosent), institutt-sektor (31 prosent) og 

internasjonale organisasjoner (14 prosent). De fleste inkluderer nært samarbeid på tvers av 

sektorene.  

Sentrene og de nasjonale infrastrukturene bidrar i vesentlig grad til å strukturere og videreutvikle 

ulike forskningsområder og det nasjonale forskningssystemet. I tillegg bygger de fortløpende opp 

tillit og fellesskap mellom aktørene som bidrar til at ressursene utnyttes stadig bedre. De spiller også 

en viktig rolle internasjonalt, hvor samarbeid og arbeidsdeling gir lettere tilgang til kompetanse og 

utstyr på tvers av landegrenser. Svært ofte skapes relasjoner som resulterer i felles EU-prosjekter. 

Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur har i 2021 blitt evaluert av internasjonale eksperter. 
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På god vei mot åpen forskning  
De senere årene er åpen forskning i ferd med å gå fra å være et forskningspolitisk mål til å bli et 

fundament for forskning og kunnskapsdeling. I 2018 signerte Forskningsrådet The San Francisco 

Declaration on Research Assessment (DORA). Samme år tok vi en sentral rolle i Plan S. I 2020 landet 

Forskningsrådet sin policy for åpen forskning. Forskningsrådet har i 2021 iverksatt flere av tiltakene i 

denne policyen og bidratt til å nå mål for åpen forskning, nasjonalt og internasjonalt.  

Forskningsrådet stiller krav i tråd med Plan S for nye utlysninger fra og med 2021. Et viktig element 

her er at forskere skal beholde de immaterielle rettighetene til sine artikler slik at de kan gjøres åpent 

tilgjengelig. Forskningsrådet har innarbeidet DORA's anbefalinger i søknadsbehandlingen og ser nå på 

hvordan evaluering av forskning og vurdering av prosjektsøknader kan videreutvikles i tråd med 

prinsippene om åpen forskning.  

Forskningen vil bli mer datadrevet fremover. Anslagsvis 5 prosent av nasjonale FoU-midler bør derfor 

investeres i tilgjengeliggjøring av forskningsdata, nye analyseplattformer og nettverk, samt øvrige 

tjenester for bruk og gjenbruk av data. Samtidig dukker det opp nye utfordringer knyttet til lagring, 

analyse og deling av personsensitive data: Den såkalte Schrems II-dommen handler om at 

Amerikanske skytjenester, som er overlegne teknologisk og mht. informasjonssikkerhet, er i strid 

med europeisk personvernlovgivning. Dette har blant annet medført at Direktoratet for e-helse har 

valgt å utsette utviklingen av data- og analysetjenestene på Helseanalyseplattformen og dermed at 

den ikke settes i produksjon. Flere aktører jobber med å finne løsninger på de juridiske og 

teknologiske utfordringene, både på nasjonalt og europeisk nivå på kort og lang sikt. 

Datalisensutvalget leverte sin sluttrapport i oktober 2021. Rapporten inneholder en gjennomgang av 

det juridiske rammeverket for deling og gjenbruk av forskningsdata, og den peker på ikke-juridiske 

barrierer for deling og gjenbruk av forskningsdata. Det har vært utstrakt dialog med sektoren o.a. 

interessenter, og rapporten gir anbefalinger til regjering og departementer, finansiører og 

virkemiddelapparatet og til forskningsinstitusjonene.  

Forskningsrådet har bidratt i nasjonale og internasjonale initiativ for åpen forskning: FAIR-utvalget, 

EOSC AISBL, NORCAM m.fl. Datainfrastrukturutvalget hadde sin oppstart høsten 2021, og forventes å 

levere sin endelige rapport våren 2022. Resultater fra utvalget (og til dels også FAIR-utvalget) peker 

på mulige, bærekraftige finansieringsmodeller for investering og drift av datainfrastrukturer. Dette er 

viktige bidrag for å nå ambisjonen om mer deling og gjenbruk av forskningsdata. Forskningsrådet 

opprettet høsten 2021 en løpende utlysning for å dekke medlemsavgift i EOSC AISBL for norske 

forskningsorganisasjoner. Forskningsrådet har dessuten ledet forhandlingsutvalget som har avklart 

finansieringsmodellen i avtalen mellom Sigma2 og BOTT-universitetene om nasjonal infrastruktur for 

tungregning og datalagring.  

Tydeligere krav til kjønnsbalanse og mangfold  
Europakommisjonen har innført krav gjeldende f.o.m. 2022 om handlingsplaner for likestilling 

(Gender Equality Plans) for å kunne motta midler fra Horisont Europa. Forskningsrådet innfører 

samme krav f.o.m. 2022 for forskningsorganisasjoner og offentlige organer. Kravet tilpasses norsk 

lovgiving. Vi vurderer å innføre krav om handlingsplaner for likestilling også for bedrifter med over 50 

ansatte f.o.m. 2023. Forskningsrådet deltar selv i flere europeiske partnerskap.  

Forskningsrådet har besluttet å utvide arbeidet med likestilling til også å omfatte mangfold, og 

ønsker klarere krav og insentiver ved tildeling av midler. I forbindelse med SFF-V-utlysningen i 2020 

stilte Forskningsrådet krav om at institusjoner med mer enn fire søknader skulle ha minst 40 prosent 

søknader med kvinnelig senterleder i minst halve prosjektperioden. Dette førte til at kvinneandelen 
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blant senterlederne i søknadene økte fra 21 prosent i SFF-IV-utlysningen for fem år siden til 49 

prosent i siste utlysning. I 2021 vedtok Forskningsrådet en handlingsplan for likestilling for vår egen, 

interne virksomhet. 

Økt forskingskapasitet i hele landet  
Økt kompetanse og FoU-kapasitet i hele landet er essensielt både for et bærekraftig regionalt 

næringsliv og en innovativ offentlig sektor. Regionene har behov for tilfredsstillende 

rammebetingelser for å ta forskningsbasert kunnskap og teknologi i bruk. De mest forskningstunge 

universitetene har stor faglig bredde og kapasitet, ofte også best samlet kompetanse innenfor mange 

forskningsfelt, og konkurrerer derfor godt om Forskningsrådets midler. Det fører til at byregionene 

der disse universitetene er lokalisert, tiltrekker seg en stor andel av forskningsmidlene. 

Konsentrasjonen forsterkes av at universitetssykehusene tiltrekker seg det meste av midlene til de 

regionale helseforetakene, og at de største instituttene er lokalisert i de samme byregionene. Disse 

mekanismene medfører at ulike regioner har ulik og forskningskapasitet og -tyngde. 

Regional tilstedeværelse er essensielt. Forskningsrådets regionale representasjon har spilt, og vil 

spille, en viktig rolle for mobilisering til forskningssamarbeid. En styrket regional tilstedeværelse av 

både UH- og instituttsektor, samt å styrke kompetanse og kapasitet i regionene vil bidra til bedre 

nasjonal FoU-utnyttelse. Fordelingen av Forskningsrådets næringsrettede virkemidler følger i 

hovedsak den regionale fordelingen av FoU-kapasitet i næringslivet.  
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Resultater Utfordringer/Muligheter 

• Forskningsrådet har både gjennom egne 
investeringer og gjennom sitt ansvar for drift av 
Skattefunn, mobilisert til betydelig vekst i 
næringslivets FoU.  

• I tråd med Langtidsplanens prioritering av klima 
og miljø, har Forskningsrådet bidratt vesentlig til 
en realvekst i miljøinstituttenes totale FoU på 
over 20 %. 

• UH-sektorens sterke realvekst i FoU de siste 
årene sees igjen i FoU-finansieringen fra 
Forskningsrådet. Økte tildelinger til unge 
forskertalenter samt fornying av 
forskningsinfrastruktur står for en stor andel av 
veksten.  

• UH-sektoren styrker også sin deltakelse i de 
tematiske konkurransearenaene.  

• Evalueringen av Nasjonal satsing på 
forskningsinfrastruktur konkluderte med at 
ordningen:  
 er en suksess som bør videreføres, og som 

har økende innvirkning på 
forskningssystemet  

 har hatt god en strukturerende effekt, 
herunder bidratt til bedre synergier mellom 
ulike aktører og positive samfunnseffekter 
bl.a. gjennom næringslivets økende bruk  

 også har rom for en del forbedringer som 
Forskningsrådet vil følge opp i 2022  

• Norge er på god vei mot det nasjonale målet om 
full åpen tilgang innen 2024. I april 2021 var 
rundt 73 % av artiklene publisert med åpen 
tilgang; 50 % i tidsskrifter som inngikk i 
overgangsavtaler, og 23 % i åpne tidsskrift. 

 

• Manglende vekst i instituttsektoren medfører 
relativt mindre vekt på anvendelsesorientert 
forskning i de norske forskningsinstitusjonene.  

• Forskningsinstitusjonenes næringsrettede 
forskning, dominert av de teknisk-industrielle 
instituttene virksomhet, avtar i omfang. Dette 
rammer næringslivets viktigste 
samarbeidspartnere i forskningssektoren.  

• Forskningsrådets andel av offentlige tilskudd til 
FoU er sterkt avtagende. Offentlige tilskudd til 
FoU synes derfor å få en svakere 
forskningsprofil. 

• Næringslivets fallende innkjøp av FoU fra norske 
forskningsinstitusjoner indikerer svekket 
samhandling og derved fallende utnyttelse av 
forskningsystemets samlede kompetanse. En 
økt bruk av Forskningsrådets virkemidler mot 
næringslivet kan endre dette bildet. 

• Store nasjonale og internasjonale 
samfunnsutfordringer krever et godt 
kunnskapsgrunnlag for virksomhet i offentlig 
sektor, og ikke minst for god politikkutforming.  

• Offentlig sektors bruk av de 
samfunnsvitenskapelige instituttene avtar. Det 
synes å ligge en mulighet i å utvikle et mer 
komplett sett av instrumenter for å insentivere 
offentlig sektors bruk av 
forskningsinstitusjonenes kompetanse. 

• Evalueringen av Nasjonal satsing på 
forskningsinfrastruktur anbefaler at 
infrastrukturer som krever store investeringer 
og har effekt på store deler av forsknings- og 
innovasjonssystemet, som Sigma2, finansieres 
sentralt og ikke gjennom konkurranseutsatte 
midler. 

• Forskningsinstitusjonene må øke sin innsats i 
arbeidet med å utnytte mulighetene i data.  

• Schrems II-dommen byr på utfordringer for 
lagring, analyse og deling av personsensitive 
data.  
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3.5 Mål 5 God rådgivning 
Målformulering: Forskningsrådet har ansvar for å gi myndighetene råd i forskningspolitiske saker. 

Forskningsrådet skal gi råd som grunnlag for utforming av forskningspolitikken (herunder sektorvise 

problemstillinger), og for hvordan de gjeldende forskningspolitiske prioriteringer bør følges opp. 

Samlet vurdering 
Forskningsrådet har i 2021 fulgt opp sitt vedtektsfestede ansvar for rådgivning om forsknings- og 

innovasjonspolitikken, både gjennom den formelle styringsdialogen, faste rådgivingsprodukter, 

særskilte bestillinger fra departementene og en lang rekke kontaktflater for uformell rådgiving og 

fagdialog med enkeltdepartementer. Forskningsrådets innspill til revidert langtidsplan for forskning 

og høyere utdanning var det mest omfattende og sentrale rådgivningsproduktet i 2021. Samlet sett 

har Forskningsrådet i 2021 gitt relevante og velbegrunnede forskningspolitiske råd til overordnede 

myndigheter og forvaltning. Undersøkelsen av departementenes syn på rådgivingen gir et godt 

grunnlag for ytterligere forbedringer av Forskingsrådets rådgivningsvirksomhet. 

3.5.1 Strategisk område: Relevante og velbegrunnede forskningspolitiske råd 

til departementene  

Undersøkelse av departementene syn på forskningsrådets rådgiving etter overgangen til 
porteføljestyring.  
Forskningsrådet gjennomførte ved årsskiftet 2021/22 en undersøkelse av departementenes syn på 

rådets rådgiving etter innføring av porteføljestyring. Det ble gjennomført en spørreundersøkelse i 

alle 15 departementene, som så dannet grunnlag for semistrukturerte intervjuer med 

nøkkelpersoner i departementene. Undersøkelsen vil være en del av kunnskapsgrunnlaget både for 

videreutvikling av porteføljestyringen og for vurdering og forbedring av Forskningsrådets rådgiving.  

 

De som svarte på spørreundersøkelsen fra departementene (48), sa seg i stor grad helt eller ganske 

enig i de positive utsagnene om Forskningsrådets rådgiving. Det var ingen utsagn et flertall av 

respondentene sa seg uenig i. Departementene er svært ulike med hensyn til ressurser til FoU-

arbeid, tildelinger gjennom Forskningsrådet og til dels også syn på Forskningsrådets rolle. Samtidig er 

departementene underlagt samme system og har derfor nokså sammenfallende krav og 

forventninger til Forskningsrådet. Det er også et gjennomgående trekk at det er flere i 

departementene som er engasjert i og har meninger om den uformelle faglige dialogen, enn i den 

formelle styringsdialogen og faste rådgivingsprodukter.  

 

Forskningsrådets begrunnelse for å innføre porteføljestyring har etter hvert blitt formidlet godt til 

departementene, selv om de vektlegger ulikt når de blir spurt om hva fordelene vil være. Det går 

igjen at det er stor forståelse for at porteføljestyring er en effektivisering for Forskningsrådet egen 

virksomhet, og en tilpasning til krav etter Produktivitetskommisjonens innstilling og 

Områdegjennomgangen av virkemiddelapparatet. Departementene ser fordelene ved at 

Forskningsrådet får større fleksibilitet til å disponere midler helhetlig og på tvers av budsjettformål, 

uten at de kan se at dette potensialet er tatt helt ut ennå. Flere departementer peker på at 

porteføljestyringen kan utnyttes bedre for å styrke grunnlaget for mer tverrdepartementalt 

samarbeid.  

Sektordepartementene, særlig departementer med relativt små forskningsbevilgninger, er 

gjennomgående bekymret for hva porteføljestyring har å si for oppfylling av sektoransvaret og 
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sporbarheten til departementenes tildelinger til Forskningsrådet. Dette handler konkret om 

treffsikkerheten i satsingsforslag og maskevidden i rapportering av innsats og resultater. Systemet er 

i en overgangsfase og de fleste er tydelig på at de ikke anser porteføljestyringen som ferdig utviklet 

og etablert, og særlig at konsekvensene for departementene ikke er avklart. Terminologien som 

brukes er ikke ensartet, og forstås nokså ulikt. Noen peker på at innføringen skjedde etter dialog med 

Kunnskapsdepartementet, men ikke var forankret i sektordepartementene. Derfor har det skapt 

usikkerhet. Noen departementer er fortsatt usikre på om porteføljestyring er egnet for å sikre 

strategisk bruk av departementets tildelinger gjennom Forskningsrådet.  

Det er full oppslutning om nytteverdien av å ha observatørstatus i porteføljestyrene, fordi det gir 

oversikt og informasjon tilbake til departementet, men flere departementer opplever at det tar mye 

kapasitet. Noen påpekte også at rollen er uklar.  

Porteføljestyring erstatter den tidligere organiseringen i programmer. Det mottas svært ulikt i 

departementene. Flere departementer, særlig de med små bevilgninger, peker på at departementets 

tildeling bør går til en navngitt gjenkjennbar størrelse og ikke kun inngå som et lite synlig bidrag i en 

bred portefølje. Flere departementer opplever at de har mindre innflytelse over bruken av sine 

midler enn tidligere, og noen er bekymret for om det er tilstrekkelig sektorkompetanse i de brede 

porteføljestyrene. 

Den uformelle rådgivingen og fagdialogen framheves som svært viktig for sektordepartementene. 

Mange av departementene er bekymret for ressurssituasjonen i Forskningsrådet, og sier de er 

avhengig av at rådet har kompetanse og kapasitet på deres områder. Departementene er i enda 

større grad bekymret for at Forskningsrådet ikke lenger har ressurser til eller prioriterer å legge til 

rette for forskningsformidling til dem som skal ta forskningen i bruk. Det svekker departementenes 

opplevelse av nytte og relevans av forskning finansiert gjennom Forskningsrådet, og dermed 

mulighetene for å argumentere for å opprettholde og øke bevilgningene. 

Undersøkelsen gir Forskningsrådet et bredt kunnskapsgrunnlag når det gjelder mange andre aspekter 

ved rådgivingen og forholdet mellom departementene og rådet. Det skal utarbeides en oppfølgings- 

og implementeringsplan som vil bli drøftet med departementene. Forskningsrådet skal rapportere på 

oppfølgingen i årsrapport for 2022. 

Innspill til ny revidert langtidsplan 
Forskningsrådets innspill til ny langtidsplan for forskning og høyere utdanning foreslo en storsatsing 

på samfunnsoppdraget "Norge etter oljen" og ambisiøse opptrappingsplaner for grunnforskning, 

teknisk-industrielle institutter og infrastruktur for forskningsdata var blant kjernepunktene. 

Forskningsrådet oppfordret til et bredt kunnskapsbasert omstillingsforlik for å gjennomføre tiltak 

som er nødvendige for å omstille Norge, gjennom forskning, innovasjon og høyere utdanning. 

Langtidsplanen må legge til rette for at forskning, høyere utdanning og innovasjon innpasses i 

samfunnsutviklingen og verdiskapingen i alle samfunnssektorer. Forskningsrådet pekte videre på at 

planen bør bli viktigere som et styringsverktøy. Til grunn for innspillet lå flere analyser og 

utredninger, blant annet en omfattende framtidsstudie, en gjennomgang av nasjonale og globale 

trender og møter med sentrale aktører i FoUoI-systemet.  

Videreutvikling av porteføljeanalyser og porteføljeplaner  
Forskningsrådet har i 2021 utviklet porteføljeanalyser som gir porteføljestyrene kunnskapsgrunnlag 

for å vurdere status på sine områder og videreutvikle innsatsen i langsiktige porteføljeplaner og 
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treårige investeringsplaner. Noen porteføljeplaner ble behandlet i styret 2021. De resterende 

porteføljeplanene vil bli vedtatt i løpet av første halvår 2022.  

Rådgiving knyttet til norsk deltakelse i Horisont Europa 
De ulike programkomitéenes prioriteringer, partnerskapene og mobiliseringsarbeidet har vært høyt 

prioritert i 2021. Forskningsrådet får entydig positive tilbakemeldinger på betydningen av den 

internasjonale rådgivingen. Den rollen de nasjonale kontaktpunktene (NCPene) spiller, for å legge til 

rette for norsk deltakelse i Horisont Europa, trekkes fram som særlig viktig. 

Styrket kunnskapsgrunnlag om forskningssvake områder  
Forskningsrådet har de siste par årene aktivt tilbudt departementene prosesser for å kartlegge 

kunnskapsstatus på viktige sektorområder. Stadig flere departementer bestiller kunnskapsoversikter 

eller – oppsummeringer gjennom Forskningsrådet. Dette er et nyttig supplement til analyser av 

Forskningsrådets porteføljer. Mange andre sektordepartement har et ønske om styrket rådgiving 

knyttet til forskningssvake områder. 

Evaluering av fagområder og virkemidler 
Evaluering av rettsvitenskapelig forskning (JUREVAL) er avsluttet og publisert. Den har allerede gitt 

grunnlag for en satsing på tversektoriell EØS-rett. En ny fagevaluering av biovitenskap og 

naturvitenskap er under planlegging. Det har også vært gjennomført fem virkemiddelevalueringer og 

en følgeevaluering av porteføljestyringen pågår. De fleste rådene i rapportene Statlig tildeling av 

grunnbevilgning til forskningsinstitutter og forskningskonsern og Oppfølgning av 12 institutter 

utenfor grunnfinansieringssystemet, er tatt til følge, og videre fulgt opp i 2021. 
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Vurdering av måloppnåelse 
Resultater Utfordringer/Muligheter 

• Levert et omfattende innspill til ny langtidsplan 
for forskning og høyere utdanning basert på et 
godt kunnskapsgrunnlag 

• Utstrakt rådgiving knyttet til norsk deltakelse i 
Horisont Europa.  

• Samarbeidet med flere departementer om 
styrket kunnskapsgrunnlag på forskningssvake 
områder. 

• Nasjonale evalueringer av rettsvitenskapelig 
forskning (JUREVAL) og evaluering av det 
vitenskapelige grunnlaget for trafikklyssystem 
for oppdrettsnæringen avsluttet og publisert.  

• Virkemiddelevaluering av Forsknings-sentrene 
for miljøvennlig energi (FME), Arven etter 
Nansen, KLIMAFORSK-programmet og 
infrastrukturordningen.  

• Et rådgivningsnotat fra International Advisory 
Board om "A future-proof and inclusive research 
and innovation agenda" 

• Styrket dialog med 12 institutter utenfor 
grunnfinansieringssystemet 

• Tett oppfølging av den nasjonale og 

internasjonale diskusjonen om tredje 

generasjons forskningspolitikk, blant annet store 

samfunnsoppdrag. 

• Porteføljestyring er fortsatt ikke fullt ut iverksatt 
og det bli større klarhet rundt konsekvensene 
for departementene, både med hensyn til 
budsjett, tildelinger og rapportering.  

• Potensialet for mer samarbeid på tvers av 
porteføljer og tverrdepartemental samordning 
av forsknings- og innovasjonsinnsatser er ennå 
ikke tatt ut. 

• Det er store muligheter i utvikling av store 
samfunnsoppdrag og nye samarbeids- og 
finansieringsformer. 

• Mange flere av sektordepartementene har nå et 
ønske om styrket rådgiving knyttet til 
forskningssvake områder.  

• Budsjettforslaget har gradvis blitt bedre, men 
har fortsatt ikke en form som er godt tilpasset 
de fleste departementers behov i arbeidet med 
statsbudsjettet. 

• Sterk reduksjon i virksomhetsbudsjettet svekker 

mulighetene til å opprettholde kapasitet og 

kompetanse, og kunne tilby departementene 

rettet rådgiving, bedre kunnskapsgrunnlag og 

løpende fagdialog. 
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3.6 Oppfølgning av Langtidsplanen for forskning og høyere 

utdanning 
Oppfølgingen av langtidsplanen i 2021 må sees i sammenheng med den ekstraordinære innsatsen 

som kom gjennom tiltakspakkene i 2020, engangskuttene for å redusere Forskningsrådets 

avsetninger i 2021, men også tildelingene for 2022. På denne måte kan innsatsen vurderes for hele 

perioden 2019 til 2022. Over perioden er den samlede budsjettinnsatsen så å si uendret, men med 

en tydelig topp i 2020 og en tydelig bunn i 2021. Prosjektinnsatsen er stigende på alle områder 

gjennom perioden på grunn av nedbygging av avsetninger.  

Det er i særlig grad den næringsrettede delen av langtidsplanen som har fått økt innsats i perioden. 

Innsatsen er økt mot bredden i næringslivet, men også sentrale nærings- og teknologiområder. 

Innsatsen mot målområdet Styrket konkurransekraft og innovasjonsevne har fått en betydelig økning, 

blant annet gjennom Grønn plattform. Det er også satset tungt innenfor Klima, miljø og miljøvennlig 

energi, men først og fremst mot miljøvennlig energi og lavutslippsløsninger, på områder som havvind 

og hydrogen, både gjennom Innovasjonsprosjekter og senterordninger. Også det prioriterte området 

Hav har opplevd noe økt innsats, særlig mot maritim innovasjon og marine bioressurser. Den økte 

innsatsen på ulike nærings- og teknologiområder kom i særlig grad gjennom tiltakspakkene, men er 

også et tydelig uttrykk for oppfølgingen av opptrappingsplanene knyttet til teknologi- og nærings-

løftet det enkelte år. Også de teknisk- industrielle instituttene inngikk i disse opptrappingsplanene og 

fikk del i økt innsats.  

Målområdet Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitet fremstår som et svakt prioritert område i 

langtidsplanen. Dette skjer samtidig som dette område opplever betydelig tilsøkning. Hverken 

banebrytende forskning (FRIPRO), satsingen på forskningsinfrastruktur eller rettede internasjonale 

tiltak (RES-EU) har fått budsjettvekst i perioden. Det kom ikke økt innsats i tiltakspakken mot disse 

områdene. Når disse områdene likevel i all hovedsak viser økt prosjektinnsats, så kommer dette av 

forsert innsats og ikke økte bevilgninger. 

Fornyelse i offentlig sektor fremstår med betydelig økt prosjektinnsats, på tross av betydelige 

engangskutt i 2020 og 2021 innenfor flere av innsatsområdene, og særlig helserelaterte områder. 

Dette er det området i langtidsplanen som sterkest er rammet av engangskutt, noe som vil preg 

fremtidig prosjektinnsats. Økningen er særlig stor innenfor helse, forebygging og behandling, hvor 

det også er satt i gang nye satsinger knyttet til helseinnovasjon og COVID-19-konsekvenser. Også 

områdene utdanning, forvaltning og velferdstjenester har økt prosjektinnsats i perioden.  

Muliggjørende og industrielle teknologier har i deler av perioden hatt relativ god budsjettvekst, noe 

som også viser seg i en betydelig økning i prosjektinnsatsen. Dette gjelder særlig innenfor IKT- og 

digital transformasjon, men i noe mindre grad innenfor nano- og bioteknologi og teknologi-

konvergens. Prosjektinnsatsen domineres av Innovasjonsprosjekter i næringslivet, men også med et 

tungt innslag av forskerprosjekter. Område som preges av at mye av innsatsen også foregår innenfor 

andre prioriterte områder langtidsplanen.  

Samfunnssikkerhet og samhørighet i en globalisert verden er et langtidsplanområde med betydelig 

økt prosjektinnsats. Budsjettinnsatsen har vært svakt økende. Tyngdepunktet i satsingen er innenfor 

global utvikling, internasjonale forhold og global helse. Det er også betydelig og økende innsats 

knyttet til kulturelt mangfold, kulturmøter og migrasjon, men også sårbarhet og konflikt. Område 
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domineres av forskerprosjekter innenfor samfunnsvitenskap, men med noe innslag av humaniora og 

teknologi.  

Tabellen nedenfor viser oppfølgingen på dette nivået. Budsjettinnsats er de bevilgningene 

regjeringen har stilt til disposisjon det enkelte år, mens prosjektinnsats er de midler som er iverksatt i 

prosjekter. Tabellen viser også total prosjektinnsats, noe som uttrykker at flere av prioriteringene er 

overlappende og bidrar til oppfølging av mer enn ett område. Prosjektinnsatsen påvirkes av 

avsetningene og øker når avsetninger tas i bruk. 

Tabell 7: Oppfølging av langtidsplanen, budsjettinnsats og prosjektinnsats. Mill. kroner. 

 

  

  

2019 2020 2021 2020 2020 2021 2021

Rev. Bud Rev. Bud Rev. Bud Mårrettet Total Mårrettet Total 

Mål 1 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevne 3 006 3 809 3 326 6 156 7 130 6 576 7 661

Hav 980 1 211 950 1 049 1 950 1 136 2 137

Klima, miljø og miljøvennlig energi 1 522 1 895 1 737 1 789 3 241 1 948 3 524

Fonyelse i offentlig sektor 807 903 935 781 2 435 910 2 655

Muliggjørende og industrielle teknologier 793 854 855 815 4 038 905 4 396

Samfunnssikkerhet og samhørighet 611 544 469 531 1 289 773 1 699

Mål 3 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitet 2 600 2 633 2 566 4 438 4 564 4 559 4 855

M
ål

 2

ProsjektinnsatsBudsjettinnsats
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4 Styring og kontroll i virksomheten 

4.1.1 Virksomhetsstyring 
Det er gjort mye for å sørge for å tilpasse styring, oppfølging, kontroll og forvaltning til 

Forskningsrådets egenart. I 2021 ble virksomhetsstrategien koblet tettere opp til hovedstrategien. 

Det ble utarbeidet handlingsplaner som gir en samlet oversikt over de prioriterte tiltakene i 

virksomhetsstrategien. Forskningsrådet iverksatte prosessen med å fordele virksomhetsbudsjettet til 

strategiske tiltak, og de identifiserte virksomhetsrisikoene ble fulgt opp med risikoreduserende tiltak. 

Forskningsrådet har en egen uavhengig internrevisjonsavdeling underlagt Styret. Internrevisjonens 

vurdering er at Forskningsrådet har etablert et helhetlig system for styring og kontroll av Norges 

forskningsråd som tilfredsstiller kravene til god virksomhetsstyring slik kravene er definert av 

Direktoratet for økonomistyring (DFØ). Internkontroll som understøtter styringen og bidrar til at 

målene for virksomheten nås, er integrert i systemet. Internrevisjonen har gjennom sine 

enkeltrevisjoner ikke kommet over forhold som kan kategoriseres som alvorlig svikt i 

internkontrollen. Riksrevisjonen har i sin revisjon av regnskapsåret 2021, ikke meldt om vesentlige 

forhold som skulle tilsi at Forskningsrådet ikke tilfredsstiller kravene til god virksomhetsstyring. 

Forskningsrådet har i over noe tid jobbet med å etablere et kvalitetssystem. Kvalitetssystemet skal 

sikre lik kvalitet i våre tjenester og interne prosesser, og systematisk forbedringsarbeid samt 

avvikshåndtering. I 2021 har vi gradvis tatt dette i bruk og implementeringen vil fortsette i 2022.  

4.1.2 Risikostyring, sikkerhet og beredskap 
Risikoanalyser er en sentral oppgave i virksomhetsstyringen. Risikokartleggingen har blant annet 

avdekket utfordringer knyttet til økt endringstakt i virksomheten, redusert virksomhetsbudsjett, og 

samtidig økte krav og forventinger fra våre brukere, oppdragsgivere og eiere. Det er allerede 

iverksatt flere tiltak med mål om å redusere risikoene innen rimelig tid. Forskningsrådet forvalter 

store mengder informasjon og økonomiske midler som gjør oss til et attraktivt mål for uvennlige 

statlige aktører og cyberkriminelle. Et eventuelt brudd på informasjonssikkerheten vil kunne ha store 

konsekvenser. Derfor er informasjonssikkerhet et område med særlig behov for situasjonsovervåking 

og kontinuerlig oppfølging av tiltak. Det er innført en rekke tekniske utbedringer som gir økt 

robusthet i systemer for å forebygge og avdekke brudd på informasjonssikkerheten. Sjansen for en 

vellykket kompromittering vurderes som moderat. Etablering av ekstern 24/7 Security Operations 

Center (SOC), og system for klassifisering av informasjonsverdiene er sentrale aktiviteter i 2021. 

Arbeidet for å ytterligere knytte GDPR inn i prosessene med informasjonssikkerhet videreføres i 

2022, også som et ledd i innføring av kvalitetssystemet og styrke internkontrollen. 

Forskningsrådets sikkerhet- og beredskapsarbeid har lagt til grunn blant annet KDs "Styrings-

dokument for arbeidet med samfunnssikkerhet i Kunnskapsdepartementets sektor" og Nasjonal 

sikkerhetsmyndighets (NSM) grunnprinsipper for IKT-sikkerhet. Prinsippene i ISO27001 er 

Forskningsrådets styringssystem for informasjonssikkerhet. Fremgangen i sikkerhetsarbeidet måles 

ved hjelp av CIS Critical Security Control sine evalueringer og score. Forskningsrådet samarbeider 

med relevante aktører og etater, benytter sikkerhetsmyndighetenes åpne trusselvurderinger og 

arbeider kontinuerlig med å forsterke sikkerheten. Forskningsrådets beredskapsplanverk ble sist 

revidert i februar 2022. Det er gjennomført en beredskapsøvelse knyttet til alvorlig uønsket tilsiktet 

cyberhendelse. Det er også gjennomført to interne varslingsøvelser, og varslingsøvelser med KD. 

Forskningsrådets håndtering av Covid-19 pandemien er evaluert av en ekstern ressurs. Håndteringen 

ble evaluert over følgende seks kategorier; beredskapsorganisering/ Task Force Korona (TFK), 
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planverk, samhandling, kommunikasjon, kompetanse og hovedinntrykk. Evaluator ga Forskningsrådet 

en score på 5 (beste score er 6) på samtlige kategorier. De viktigste læringspunktene er som følger: 

beredskapsgruppens mandat må kommuniseres tydeligere ut i organisasjonen, kontinuitetsplaner 

må knyttes tydeligere til en felles prioritering og øke informasjonen ut i organisasjonen. 

Forskningsrådet hadde ikke trent på pandemi, og vurderer samtidig at det er utfordrende å trene på 

“sakte” kriser. Beredskapsorganiseringen vil bli vurdert med tanke på sammensetning og styrking ved 

flere stedfortredere.  

Fremover vurderer vi at trusselen fra cyberkriminelle er den mest fremtredende, med et scenario 

hvor Forskningsrådet blir rammet av et løsepengevirus. Dette er noe som har høy prioritet i vårt 

beredskapsarbeid. 
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5 Vurdering av framtidsutsikter 

Forskning og innovasjon spiller en betydelig rolle i samfunnsutviklingen  
Forskning og innovasjon spiller en betydelig rolle i samfunnsutviklingen, og dette forsterker seg. 

Endringstakten øker, og mange samfunnsforhold blir mer komplekse. De teknologiske endringene og 

konsekvensene for økonomi og samfunnsliv er betydelige. Kunnskapssystemet er et fellesgode og en 

bærebjelke i samfunnets evne til å møte utfordringer. Forskning og innovasjon, internasjonalt 

samarbeid, åpen forskning og nye finansieringsordninger blir sentrale faktorer for dette. 

Forskningsrådets tjenester og investeringer er i økende grad etterspurt av forskningssektoren, av et 

næringsliv i endring, av offentlig sektor og av nasjonale og regionale myndigheter. Forskningsrådets 

strategi er tidsrelevant og godt egnet som grunnlag for videre oppfølging og investeringer. 

Forskning styrker kunnskapsberedskapen og omstillingsevnen 
Forskningsrådets investeringer blir viktige i det grønne skiftet, for omstillingen av Norge, og for en 

generell, kunnskapsbasert utvikling. Det grønne skiftet krever omfattende og tverrfaglig 

kunnskapsproduksjon med deltakelse på tvers av sektorer og institusjoner. Mens kvaliteten på norsk 

forskning er god og kapasiteten er økende, er det også et klart forventningsgap mellom det 

Forskningsrådet kan finansiere og det som det norske forskningssystemet etterspør av finansiering. 

Lav innvilgelsesprosent og mange støtteverdige prosjekter som ikke får finansiering, indikerer en 

utfordring, og Forskningsrådet vil arbeide for å bedre denne situasjonen. Samtidig er det nødvendig 

at kvaliteten i forsknings- og innovasjonssystemet videreutvikles med styrket grunnforskning og 

kapasitet til banebrytende forskning og radikal innovasjon. Tverrfaglig forskning som også inkluderer 

samfunnsfagene og humaniora må forsterkes.  

Løsninger må utvikles i samarbeid med Europa og resten av verden 
Norge er en integrert del av det europeiske forskningsområdet gjennom EUs Horisont Europa og 

partnerskapene for forskning og innovasjon. De senere årene har norsk deltakelse i dette 

samarbeidet vist en sterk utvikling, og det er viktig at denne fortsetter. Arbeidet med åpen tilgang til 

data og forskningsresultater har vært nyttig og må fortsette. Internasjonalisering av forsknings- og 

innovasjonssystemet er viktig framover. Forskningsrådet vil aktivt prioritere best mulig deltakelse i 

Horisont Europa og samtidig jobbe for å forbedre forutsetningene for internasjonalt samarbeid 

utover Europa. Det er nødvendig å rette oppmerksomheten mot å styrke det bi- og multilaterale 

samarbeidet på forskning og innovasjon.  

Det stilles nye krav til forsknings- og innovasjonspolitikken 
Norge og verden står overfor langsiktige utfordringer som forsknings- og innovasjonspolitikken må 

rette seg mot. Det er en rekke trender og utviklingstrekk som bidrar til et komplekst utfordringsbilde 

som langtidsplanen skal bidra til å møte: det grønne skiftet, digital transformasjon, velferdsstatens 

fremtid, global utvikling og tiltakende spenningsnivå, robusthet og risikoforståelse for systemkriser. 

Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er regjeringens viktigste veikart og redskap for 

kunnskapsbasert utvikling på alle områder. Sett under ett bør langtidsplanen bli viktigere som 

styringsverktøy som tar i bruk overordnede grep og med et høyt ambisjonsnivå for omstilling. Den 

endrede og mer involverende forsknings- og innovasjonspolitikken ligger til grunn for Forskingsrådets 

innspill til langtidsplan: Innspillet er utfordringsdrevet, løsningene ligger i omstilling, bærekraft og 

ansvarlighet på alle nivåer, og ikke minst peker innspillet på nye krav til forsknings- og 

innovasjonssystemet. Forskningsrådet er beredt til å ta sin rolle i iverksettelse av planen.  



 71 

6 Årsregnskap 

6.1 Ledelseskommentar  

Regnskapsstandard 
Regnskapet omfatter Forskningsrådets virksomhet som består av et FoU-regnskap og et 

virksomhetsregnskap, samt Kilden og Teknologirådet. Forskningsrådet er også forvalter av 

Eiendomsfondet – dette regnskapet avlegges separat, jf. retningslinjer for statlige fond. 

Eiendomsfondet forvaltes etter egne statutter. 

Regnskapet gir et dekkende bilde av Forskningsrådets virksomhet ut fra årets aktivitet og de 

regnskapsprinsipper som er lagt til grunn. Årsregnskapet er avlagt i henhold til bestemmelser om 

økonomistyring i staten, rundskriv fra Finansdepartementet og krav fra Kunnskapsdepartementet. 

Norges forskningsråd revideres av Riksrevisjonen.  

Regnskapet er avlagt etter statlige regnskapsstandarder (heretter kalt SRS), men avviker når det 

gjelder pensjonsforpliktelser utenom Statens pensjonskasse (SPK), jf. note for regnskapsprinsipper.  

Under driftsinntekter og driftskostnader vises i hovedsak kostnader og inntekter til egen drift, drift av 

programmer/aktiviteter og drift av Kilden og Teknologirådet. I tillegg kommer driftskostnader i FoU-

regnskapet.  

Vesentlige endringer i resultat- og balanseposter 
FoU-budsjett 
Forskningsrådet har i 2021 fått bevilget 10,2 mrd. kroner til FoU-formål mot 11,4 mrd. kroner i 2020, 

som var påvirket av ekstraordinære tiltakspakker. Totalt utgjorde bevilgninger fra departementer 9,9 

mrd. kroner. Bevilgningene for 2021 ble redusert med 714 mill. kroner med den hensikt å redusere 

Forskningsrådets avsetninger. Forutsetninger for reduksjonen var at utlysningsplanene ble opprett-

holdt som om inntektene ikke var redusert. 

Differansen mellom tilførte midler og utdelte midler utgjør endringen i Forskningsrådets forsknings-

forpliktelser (avsetninger), jf. kortsiktig gjeld i balansen. Avsetningene ut 2021 er på 2,46 mrd. 

kroner, som er i tråd med våre estimater, og representerer en reduksjon på 1,5 mrd. kroner 

sammenlignet med 2020. Avsetningene er redusert gjennom målrettede tiltak fra Forskningsrådet, 

og gjennom nedjustering av inntekt fra departementene med mål om reduserte avsetninger.  

Totalt er fremtidige forpliktelser knyttet til forskningsaktiviteter og prosjekter på 33,6 mrd. kroner for 

perioden 2022 – 2029, ved tidspunktet for avsluttet regnskap som gjengitt i note 20. I regnskaps-

rapporten for 2020 var fremtidige forpliktelser på 27,8 mrd. kroner. Inkludert i forpliktelser er 

søknader fra 2021 som ikke har fått ferdigstilt kontrakt, men er gitt bevilgning. Prosjekter i denne 

fasen var ikke inkludert i regnskapsrapporten for 2020, men det er vurdert at det er korrekt å gjengi 

det som forpliktelser. Det er i årets regnskap 2 mrd. kroner i forpliktelser til prosjekter i denne fasen.  

Resterende økning på totalt 3,4 mrd. kroner kan kobles til økt tildelingsvolum til forskerprosjekter i 

2021, økte forpliktelser i tilknytning til ekstrabevilgninger ifm. tiltakspakker som ble bevilget i 2020, 

og jevnt høyt tildelingsvolum som målrettet tiltak for å redusere avsetningene. Forpliktelsene viser at 

Forskningsrådet planlegger med en fortsatt reduksjon av avsetningene framover. Forpliktelsene er 

ikke periodisert, men følger planlagt framdrift i prosjektene.   
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Virksomhetsbudsjett 
Virksomhetskostnadene finansieres ved én bevilgning fra KD, refusjoner fra FoU og andre inntekter. 

Årets bevilgning til Forskningsrådet eksklusiv Kilden og Teknologirådet var på 795,6 mill. kroner. 

Bevilgningen ble i RNB økt til 806,8 mill. kroner som følger av særskilte finansierte oppdrag som 

oppfølging av Maritim21, videre arbeid med Grønn plattform, sekretariat for energisamarbeid og 

avsatte midler for å følge opp koordinatorrolle i EU prosjektet Blått partnerskap. I tillegg kom det 

økte midler til oppfølging av arbeidet med Prosess21. Andre inntekter, inklusive refusjoner fra FoU-

budsjettet var på 18,2 mill. kroner og totalinntektene i 2021 er på 825 mill. kroner. 

Virksomhetsregnskapet endte på 809 mill. kroner, en reduksjon mot 2020 på 3 mill. kroner, som gir 

en budsjettoppnåelse på 97,4 %. Forbruket er noe under årets inntekter og administrativ avsetning 

(ikke inntektsført bevilgning) øker med 16,9 mill. kroner fra 15,2 mill. til 32,1 mill. kroner per 

31.12.2021. Mindreforbruket sett i forhold til budsjett kan i hovedsak tilskrives lavere aktivitetsnivå 

på grunn av koronasituasjonen, restriksjoner i samfunnet gjennom hele 2021, lavere faste kostnader 

på grunn av reduserte tilstedeværelse i lokalene i Drammensveien 288, økte refusjoner fra NAV på 

grunn av større sykefravær enn i 2020, og noe lavere framdrift i utviklingsprosjekter enn budsjettert. 

Pensjonsforpliktelser utenom SPK utgjorde 36,8 mill. kroner pr 31.12.21. Årets endring føres mot 

egen linje i balansen ved årsslutt, og reduserer ikke virksomhetskapitalen.  

Investeringer i anleggsmidler 
I 2021 er det gjort investeringer i varige driftsmidler/immaterielle rettigheter for 41 mill. kroner: 

• 18,7 mill. kroner er knyttet til ny database og portal for Research in Svalbard (RiS) 

• 15,6 mill. kroner knyttet til investeringer i IKT-porteføljen (RPA – Artificial intelligence, utvikling 
av nettsider, oppgradering og videreutvikling av sakssystem, oppgradering av datavarehus) 

• 6,6 mill. kroner til driftsforbedringer, oppgraderinger, nettverk, lisenser, Av-utstyr, mm.   
 

I budsjettet for 2022 er det satt av 45 mill. kroner til investeringer i varige driftsmidler/immaterielle 

rettigheter.  
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ÅRSREGNSKAP  
beløp i 1000 kroner 
 
Resultatregnskap Note 31.12.2021 31.12.2020 

Driftsinntekter    
Inntekt fra bevilgninger 1 847 794 854 971 

over 1 18 615 14 694 

Inntekt fra gebyrer 1 0 0 

Salgs- og leieinntekter 1 0 29 

Andre driftsinntekter 1 1 363 1 813 

Sum driftsinntekter   867 772 871 507 

    
Driftskostnader    

Varekostnader  0 0 
Lønnskostnader 2 537 163 559 687 

Avskrivninger på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 4,5 35 301 32 160 

Nedskrivninger av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 4,5 0 0 

Andre driftskostnader 3 296 266 279 827 

Sum driftskostnader   868 731 871 674 

    
Driftsresultat   -959 -166 

    
Finansinntekter og finanskostnader    

Finansinntekter 6 15 44 

Finanskostnader 6 -181 -209 

Sum finansinntekter og finanskostnader   -166 -164 

        

Resultat av periodens aktiviteter   -1 125 -330 

    
Endring pensjonsforpliktelser 19 -1125 -330  

   
Avregninger og disponeringer   0 0 

    
Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten    
Tilskudd til andre 10 11 625 692 10 522 703 

Avregning med statskassen tilskuddsforvaltning 10 -11 625 692 -10 522 703 

Sum tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten   0 0 
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EIENDELER Note 31.12.2021 31.12.2020 

A. Anleggsmidler    
I Immaterielle eiendeler    

Programvare og lignende rettigheter 4 81 583 91 301 
Immaterielle eiendeler under utførelse 4 25 462 6 799 

Sum immaterielle eiendeler   107 044 98 100 

    
Varige driftsmidler    

Driftsløsøre, inventar, verktøy og lignende 5 31 575 22 627 

Sum varige driftsmidler   31 575 22 627 

    

Finansielle anleggsmidler   0 0 

     
Sum anleggsmidler   138 620 120 727 

    
Beholdninger av varer og driftsmateriell    0 0 

    
II Fordringer    

Kundefordringer 13 189 064 127 260 
Opptjente, ikke fakturerte inntekter 17 0 0 
Ansatte - lønnslån  14 205 243 
Andre fordringer 14 11 027 4 959 

Sum fordringer   200 296 132 462 

    
III Bankinnskudd, kontanter og lignende    

Bankinnskudd på konsernkonto i Norges Bank 16 5 006 943 6 007 415 
Andre bankinnskudd 16 64 735 66 857 

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende   5 071 677 6 074 272 

    
Sum omløpsmidler   5 271 974 6 206 734 

    
Sum eiendeler drift   5 410 593 6 327 461 
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STATENS KAPITAL OG GJELD Note 31.12.2021 31.12.2020 

C. Statens kapital    
    
Virksomhetskapital   0 0 
Avregninger   0 0 

    
Utsatt inntektsføring av bevilgning (nettobudsjetterte)    

Statens finansiering av immaterielle eiendeler og  
varige driftsmidler 4,5 138 620 120 727 

Ikke inntektsført bevilgning 15 32 063 15 199 

Sum utsatt inntekstføring av bevilgning   170 683 135 926 

Sum statens kapital   170 683 135 926 

    
Pensjonsforpliktelser 19 -36 483 -35 358 

    
D. Gjeld    
Avsetning for langsiktige forpliktelser    

Pensjonsforpliktelser 19 36 802 35 677 

Sum avsetning for langsiktige forpliktelser   36 802 35 677 

 
Annen langsiktig gjeld    0 0 

    
    
Kortsiktig gjeld    

Leverandørgjeld  33 775 41 138 
Skyldig skattetrekk  20 623 20 507 
Skyldige offentlige avgifter  22 727 21 423 
Avsatte feriepenger  42 842 42 421 
Mottatt forskuddsbetaling 17 896 897 
Annen kortsiktig gjeld 18 109 306 62 420 

Sum kortsiktig gjeld   230 169 188 806 

Sum gjeld   266 971 224 483 

    
    

Sum statens kapital og gjeld    401 171 325 051 

    
Gjeld vedrørende tilskuddsforvaltning og andre overføringer    

Forskningsmidler under behandling 11 2 464 149 3 963 693 
Forskningsmidler til utbetaling (leverandørgjeld) 8 2 545 273 2 038 717 

Sum gjeld vedrørende tilskuddsforvaltning og andre overføringer   5 009 422 6 002 410 

    
Sum statens kapital og gjeld    5 410 593 6 327 461 
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1 Årsregnskap Forskningsrådet med noter 
 

Ledelseskommentar  

Regnskapsstandard 
Regnskapet omfatter Forskningsrådets virksomhet som består av et FoU-regnskap og et 

virksomhetsregnskap, samt Kilden og Teknologirådet. Forskningsrådet er også forvalter av 

Eiendomsfondet – dette regnskapet avlegges separat, jf. retningslinjer for statlige fond. 

Eiendomsfondet forvaltes etter egne statutter. 

Regnskapet gir et dekkende bilde av Forskningsrådets virksomhet ut fra årets aktivitet og de 

regnskapsprinsipper som er lagt til grunn. Årsregnskapet er avlagt i henhold til bestemmelser om 

økonomistyring i staten, rundskriv fra Finansdepartementet og krav fra Kunnskapsdepartementet. 

Norges forskningsråd revideres av Riksrevisjonen.  

Regnskapet er avlagt etter statlige regnskapsstandarder (heretter kalt SRS), men avviker når det 

gjelder pensjonsforpliktelser utenom Statens pensjonskasse (SPK), jf. note for regnskapsprinsipper.  

Under driftsinntekter og driftskostnader vises i hovedsak kostnader og inntekter til egen drift, drift av 

programmer/aktiviteter og drift av Kilden og Teknologirådet. I tillegg kommer driftskostnader i FoU-

regnskapet.  

Vesentlige endringer i resultat- og balanseposter 
FoU-budsjett 
Forskningsrådet har i 2021 fått bevilget 10,2 mrd. kroner til FoU-formål mot 11,4 mrd. kroner i 2020, 

som var påvirket av ekstraordinære tiltakspakker. Totalt utgjorde bevilgninger fra departementer 9,9 

mrd. kroner. Bevilgningene for 2021 ble redusert med 714 mill. kroner med den hensikt å redusere 

Forskningsrådets avsetninger. Forutsetninger for reduksjonen var at utlysningsplanene ble opprett-

holdt som om inntektene ikke var redusert. 

Differansen mellom tilførte midler og utdelte midler utgjør endringen i Forskningsrådets forsknings-

forpliktelser (avsetninger), jf. kortsiktig gjeld i balansen. Overføringene ut 2021 er på 2,46 mrd. 

kroner, som er i tråd med våre estimater, og representerer en reduksjon på 1,5 mrd. kroner 

sammenlignet med 2020. Overføringene er redusert gjennom målrettede tiltak fra Forskningsrådet, 

og gjennom nedjustering av inntekt fra departementene med mål om reduserte avsetninger.  

Totalt er fremtidige forpliktelser knyttet til forskningsaktiviteter og prosjekter på 33,6 mrd. kroner for 

perioden 2022 – 2029, ved tidspunktet for avsluttet regnskap som gjengitt i note 20. I regnskaps-

rapporten for 2020 var fremtidige forpliktelser på 27,8 mrd. kroner. Inkludert i forpliktelser er 

søknader fra 2021 som ikke har fått ferdigstilt kontrakt, men er gitt bevilgning. Prosjekter i denne 

fasen var ikke inkludert i regnskapsrapporten for 2020, men det er vurdert at det er korrekt å gjengi 

det som forpliktelser. Det er i årets regnskap 2 mrd. kroner i forpliktelser til prosjekter i denne fasen.  

Resterende økning på totalt 3,4 mrd. kroner kan kobles til økt tildelingsvolum til forskerprosjekter i 

2021, økte forpliktelser i tilknytning til ekstrabevilgninger ifm. tiltakspakker som ble bevilget i 2020, 

og jevnt høyt tildelingsvolum som målrettet tiltak for å redusere overføringene. Forpliktelsene viser 

at Forskningsrådet planlegger med en fortsatt reduksjon av overføringene framover. Forpliktelsene 

er ikke periodisert, men følger planlagt framdrift i prosjektene.   
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Virksomhetsbudsjett 
Virksomhetskostnadene finansieres ved én bevilgning fra KD, refusjoner fra FoU og andre inntekter. 

Årets bevilgning til Forskningsrådet eksklusiv Kilden og Teknologirådet var på 795,6 mill. kroner. 

Bevilgningen ble i RNB økt til 806,8 mill. kroner som følger av særskilte finansierte oppdrag som 

oppfølging av Maritim21, videre arbeid med Grønn plattform, sekretariat for energisamarbeid og 

avsatte midler for å følge opp koordinatorrolle i EU prosjektet Blått partnerskap. I tillegg kom det 

økte midler til oppfølging av arbeidet med Prosess21. Andre inntekter, inklusive refusjoner fra FoU-

budsjettet var på 18,2 mill. kroner og totalinntektene i 2021 er på 825 mill. kroner. 

Virksomhetsregnskapet endte på 809 mill. kroner, en reduksjon mot 2020 på 3 mill. kroner, som gir 

en budsjettoppnåelse på 97,4 %. Forbruket er noe under årets inntekter og administrativ avsetning 

(ikke inntektsført bevilgning) øker med 16,9 mill. kroner fra 15,2 mill. til 32,1 mill. kroner per 

31.12.2021. Mindreforbruket sett i forhold til budsjett kan i hovedsak tilskrives lavere aktivitetsnivå 

på grunn av koronasituasjonen, restriksjoner i samfunnet gjennom hele 2021, lavere faste kostnader 

på grunn av reduserte tilstedeværelse i lokalene i Drammensveien 288, økte refusjoner fra NAV på 

grunn av større sykefravær enn i 2020, og noe lavere framdrift i utviklingsprosjekter enn budsjettert. 

Pensjonsforpliktelser utenom SPK utgjorde 36,8 mill. kroner pr 31.12.21. Årets endring føres mot 

egen linje i balansen ved årsslutt, og reduserer ikke virksomhetskapitalen.  

Investeringer i anleggsmidler 
I 2021 er det gjort investeringer i varige driftsmidler/immaterielle rettigheter for 41 mill. kroner: 

• 18,7 mill. kroner er knyttet til ny database og portal for Research in Svalbard (RiS) 

• 15,6 mill. kroner knyttet til investeringer i IKT-porteføljen (RPA – Artificial intelligence, utvikling 
av nettsider, oppgradering og videreutvikling av sakssystem, oppgradering av datavarehus) 

• 6,6 mill. kroner til driftsforbedringer, oppgraderinger, nettverk, lisenser, Av-utstyr, mm.   
 

I budsjettet for 2022 er det satt av 45 mill. kroner til investeringer i varige driftsmidler/immaterielle 

rettigheter.  

  

25. februar 2022 

 

 

 

Mari Sundli Tveit 

Administrerende Direktør 
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NOTE REGNSKAPSPRINSIPPER 

Norges forskningsråd er etablert som et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter og underlagt de 
krav som stilles til statlig økonomiforvaltning for nettobudsjetterte virksomheter.  
 

Virksomhetsregnskapet er satt opp i samsvar med gjeldende statlige regnskapsstandarder (SRS).  
 

Alle regnskapstall er oppgitt i 1000 kroner dersom ikke annet er særskilt opplyst.  

ANVENDTE REGNSKAPSPRINSIPPER  

Inntekter fra bevilgninger og inntekt fra tilskudd og overføringer 

 

Inntekt fra bevilgninger og inntekt fra tilskudd og overføringer resultatføres etter prinsippet om 

motsatt sammenstilling. Dette innebærer at inntekt fra bevilgninger og inntekt fra tilskudd og 

overføringer resultatføres i takt med at aktivitetene som finansieres av disse inntektene utføres, det 

vil si i samme periode som kostnadene påløper (motsatt sammenstilling). Overskudd fra 

bevilgningsfinansiert aktivitet er presentert som Avregnet bevilgningsfinansiert aktivitet i del C 

Statens kapital i balansen. Tilskudd fra statlige etater, samt tilskudd fra andre som ikke er benyttet på 

balansedagen, er presentert som annen kortsiktig gjeld i balanseoppstillingen. Tilsvarende gjelder for 

gaver og gaveforsterkninger.  

  

Den andelen av inntekt fra bevilgninger og tilsvarende som benyttes til anskaffelse av immaterielle 

eiendeler og varige driftsmidler som balanseføres, inntektsføres ikke på anskaffelsestidspunktet, men 

avsettes i balansen på regnskapslinjen statens finansiering av immaterielle eiendeler og varige 

driftsmidler. 

  

I takt med kostnadsføringen av avskrivninger av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler 

inntektsføres et tilsvarende beløp fra avsetningen statens finansiering av immaterielle eiendeler og 

varige driftsmidler. Periodens inntektsføring fra avsetningen resultatføres som inntekt fra 

bevilgninger. Dette medfører at kostnadsførte avskrivninger inngår i virksomhetens driftskostnader 

uten å få resultateffekt. 

 

Inntekter fra transaksjonsbaserte inntekter 

Transaksjoner resultatføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekt 

resultatføres når den er opptjent.  

 

Kostnader 

Utgifter som gjelder transaksjonsbaserte inntekter, er kostnadsført i samme periode som tilhørende 

inntekt.  

Utgifter som finansieres med inntekt fra bevilgning og inntekt fra tilskudd og overføringer, er 

kostnadsført i samme periode som aktivitetene er gjennomført og ressursene er brukt. 

Pensjoner 

SRS 25 Ytelser til ansatte legger til grunn en forenklet regnskapsmessig tilnærming til pensjoner. 

Statlige virksomheter skal ikke balanseføre netto pensjonsforpliktelser for ordninger til Statens 

pensjonskasse (SPK). 



 6 

Vi har resultatført arbeidsgiverandelen av pensjonspremien som pensjonskostnad. Pensjon er 

kostnadsført som om pensjonsordningen i SPK var basert på en innskuddsplan. I tillegg har NFR en 

pensjonsordning som regnskapsførers etter NRS 6. 

Leieavtaler 

Vi har valgt å benytte forenklet metode i SRS 13 om leieavtaler og klassifiserer alle leieavtaler som 

operasjonelle leieavtaler.  

Klassifisering og vurdering av anleggsmidler 

Anleggsmidler er varige og betydelige eiendeler som disponeres av virksomheten. Med varige 

eiendeler menes eiendeler med utnyttbar levetid på 3 år eller mer. Med betydelige eiendeler forstås 

eiendeler med anskaffelseskost på kr 50 000 eller mer. Anleggsmidler er balanseført til 

anskaffelseskost fratrukket avskrivninger.  

Kontorinventar og datamaskiner (PCer, servere m.m.) med utnyttbar levetid på 3 år eller mer er 

balanseført som egne grupper. 

Egenutvikling av programvare 

Kjøp av bistand til utvikling av programvare er balanseført. Bruk av egne ansatte til utvikling av 

programvare er kostnadsført. 

Klassifisering og vurdering av omløpsmidler og kortsiktig gjeld 

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter 

anskaffelsestidspunktet. I tillegg er gaveforsterkningsmidler presentert som kortsiktig gjeld . Øvrige 

poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. 

Omløpsmidler vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld 

balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. 

Fordringer 

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende. Avsetning til tap gjøres på 

grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.  

Valuta 

Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert til kursen ved regnskapsårets slutt. 

Statens kapital  

Statens kapital utgjør nettobeløpet av virksomhetens eiendeler og gjeld. Statens kapital består av 

virksomhetskapital, avregninger og utsatt inntektsføring av bevilgning (nettobudsjetterte).  

Statens finansiering av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler 

Avsetningen statens finansiering av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler viser inntekt fra 

bevilgninger og tilsvarende som er benyttet til anskaffelse av immaterielle eiendeler og varige 

driftsmidler.  

Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten 

Presenteres etter samme prinsipper som de er bokført (periodiseringsprinsippet) 
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Ubrukte midler og tilskudd som ikke er utbetalt til bevilgningsmottaker, fremgår av Gjeld vedrørende 

tilskuddsforvaltning og andre overføringer i balansen (forskningsforpliktelser).  

Kontantstrøm 

Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den direkte metode tilpasset statlige virksomheter. 

Statlige rammebetingelser 

Selvassurandørprinsipp 

Staten opererer som selvassurandør. Det er følgelig ikke inkludert poster i balanse eller 

resultatregnskap som søker å reflektere alternative netto forsikringskostnader eller forpliktelser. 

Forskningsrådet har egen tariffavtale og faller ikke under personalforsikringsordningene i den statlige 

tariffavtalen. Forskningsrådet har derfor unntak for dette prinsippet for gruppeliv/ulykkes- og 

reiseforsikring for sine ansatte. 

Statens konsernkontoordning 

Statlige virksomheter omfattes av statens konsernkontoordning. Konsernkontoordningen innebærer 

at alle innbetalinger og utbetalinger daglig gjøres opp mot virksomhetens oppgjørskontoer i Norges 

Bank. 

Virksomheten tilføres likvider løpende gjennom året i henhold til utbetalingsplan fra overordnet 

departement og disponerer en egen oppgjørskonto i konsernkontoordningen i Norges Bank. Denne 

renteberegnes ikke. Nettobudsjetterte virksomheter beholder likviditeten ved årets slutt. Bankkonti 

utenfor konsernkontoordningen er presentert på linjen Andre bankinnskudd i balanseoppstillingen. 
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ÅRSREGNSKAP MED NOTER 

 
Resultatregnskap Note 31.12.2021 31.12.2020 
Driftsinntekter    

Inntekt fra bevilgninger 1 847 794 854 971 
Inntekt fra tilskudd og overføringer 1 18 615 14 694 
Inntekt fra gebyrer 1 0 0 
Salgs- og leieinntekter 1 0 29 
Andre driftsinntekter 1 1 363 1 813 

Sum driftsinntekter   867 772 871 507 

    
Driftskostnader    

Varekostnader  0 0 
Lønnskostnader 2 537 163 559 687 
Avskrivninger på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 4,5 35 301 32 160 
Nedskrivninger av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 4,5 0 0 
Andre driftskostnader 3 296 266 279 827 

Sum driftskostnader   868 731 871 674 

    
Driftsresultat   -959 -166 

    
Finansinntekter og finanskostnader    

Finansinntekter 6 15 44 
Finanskostnader 6 -181 -209 

Sum finansinntekter og finanskostnader   -166 -164 

        

Resultat av periodens aktiviteter   -1 125 -330 

    
Endring pensjonsforpliktelser 19 -1125 -330  

   
Avregninger og disponeringer   0 0 

    
Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten    
Tilskudd til andre 10 11 625 692 10 522 703 
Avregning med statskassen tilskuddsforvaltning 10 -11 625 692 -10 522 703 

Sum tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten   0 0 
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EIENDELER Note 31.12.2021 31.12.2020 
A. Anleggsmidler    
Immaterielle eiendeler    

Programvare og lignende rettigheter 4 81 583 91 301 
Immaterielle eiendeler under utførelse 4 25 462 6 799 

Sum immaterielle eiendeler   107 044 98 100 

    
Varige driftsmidler    

Driftsløsøre, inventar, verktøy og lignende 5 31 575 22 627 

Sum varige driftsmidler   31 575 22 627 

    

Finansielle anleggsmidler   0 0 

 
B. Omløpsmidler     
Sum anleggsmidler   138 620 120 727 

    
Beholdninger av varer og driftsmateriell    0 0 

    
Fordringer    

Kundefordringer 13 189 064 127 260 
Opptjente, ikke fakturerte inntekter 17 0 0 
Ansatte - lønnslån  14 205 243 
Andre fordringer 14 11 027 4 959 

Sum fordringer   200 296 132 462 

    
Bankinnskudd, kontanter og lignende    

Bankinnskudd på konsernkonto i Norges Bank 16 5 006 943 6 007 415 
Andre bankinnskudd 16 64 735 66 857 

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende   5 071 677 6 074 272 

    
Sum omløpsmidler   5 271 974 6 206 734 

    
Sum eiendeler drift   5 410 593 6 327 461 
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STATENS KAPITAL OG GJELD Note 31.12.2021 31.12.2020 
C. Statens kapital    
    
Virksomhetskapital   0 0 
Avregninger   0 0 

    
Utsatt inntektsføring av bevilgning (nettobudsjetterte)    

Statens finansiering av immaterielle eiendeler og  
varige driftsmidler 4,5 138 620 120 727 

Ikke inntektsført bevilgning 15 32 063 15 199 

Sum utsatt inntekstføring av bevilgning   170 683 135 926 

Sum statens kapital   170 683 135 926 
    

Pensjonsforpliktelser 19 -36 483 -35 358 
    

D. Gjeld    
Avsetning for langsiktige forpliktelser    

Pensjonsforpliktelser 19 36 802 35 677 

Sum avsetning for langsiktige forpliktelser   36 802 35 677 

 
Annen langsiktig gjeld    0 0 

    
    
Kortsiktig gjeld    

Leverandørgjeld  33 775 41 138 
Skyldig skattetrekk  20 623 20 507 
Skyldige offentlige avgifter  22 727 21 423 
Avsatte feriepenger  42 842 42 421 
Mottatt forskuddsbetaling 17 896 897 
Annen kortsiktig gjeld 18 109 306 62 420 

Sum kortsiktig gjeld   230 169 188 806 

Sum gjeld   266 971 224 483 
    

    

Sum statens kapital og gjeld    401 171 325 051 
    

Gjeld vedrørende tilskuddsforvaltning og andre overføringer    
Forskningsmidler under behandling 11 2 464 149 3 963 693 
Forskningsmidler til utbetaling (leverandørgjeld) 8 2 545 273 2 038 717 

Sum gjeld vedrørende tilskuddsforvaltning og andre overføringer   5 009 422 6 002 410 
    

Sum statens kapital og gjeld    5 410 593 6 327 461 
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NOTE A SEGMENTNOTE         

Resultatoppstilling Note FoU Adm. 31.12.2021 

Inntekt fra bevilgninger  1 74 402 791 285 865 687 

 - brutto benyttet til investeringer i anleggsmidler* 1 0 -53 194 -53 194 

+utsatt inntekt fra avsetning til avskrivninger 1 457 34 844 35 301 

Inntekt fra tilskudd og overføringer 1 1 973 16 642 18 615 

Salgs- og leieinntekter 1 0 0 0 

Andre driftsinntekter 1 0 1 362 1 362 

Driftsinntekter   76 832 790 939 867 771 

Lønn og andre driftskostnader* 2,3 56 613 779 454 836 067 

Avskrivninger 4,5 457 34 844 35 301 

Administrasjonsdel av departementsinntekter 
 

19 762 -22 400 -2 638 

Driftskostnader 2,3,4,5 76 832 791 898 868 730 

Driftsresultat   0 -959 -959 

Finansinntekter og finanskostnader* 6 0 -166 -166 

Resultat av periodens aktiviteter   0 -1 125 -1 125 

Endring pensjonsforpliktelse* 19 0  -1 125 -1125  

Tilskuddsforvaltning 10 11 625 692 0 11 625 692 

Avregning tilskuddsforvaltning 10 -11 625 692 0 -11 625 692 

Tilskuddsforvaltning   0 0 0 

Periodens resultat (til virksomhetskapital)   0 0 0 

          

Resultatoppstilling Note FoU Adm. 31.12.2020 

Inntekt fra bevilgninger  1 74 238 799 359 873 597 

 - brutto benyttet til investeringer i anleggsmidler* 1 0 -50 786 -50 786 

+utsatt inntekt fra avsetning til avskrivninger 1 0 32 160 32 160 

Inntekt fra tilskudd og overføringer 1 1 215 13 479 14 694 

Salgs- og leieinntekter 1 0 29 29 

Andre driftsinntekter 1 0 1 813 1 813 

Driftsinntekter   75 453 796 054 871 507 

Lønn og andre driftskostnader* 2,3 59 081 782 166 841 247 

Avskrivninger 4,5 451 31 709 32 160 

Administrasjonsdel av departementsinntekter 
 

16 276 -18 009 -1 733 

Driftskostnader 2,3,4,5 75 807 795 866 871 674 

Driftsresultat   -355 188 -165 

Finansinntekter og finanskostnader* 6 0 -164 -164 

Resultat av periodens aktiviteter   -355 24 -330 

Endring pensjonsforpliktelse* 19 0 -330 -330  

Tilskuddsforvaltning 10 10 522 703 0 10 522 703 

Avregning tilskuddsforvaltning 10 -10 522 703 0 -10 522 703 

Tilskuddsforvaltning   0 0 0 

Periodens resultat (til virksomhetskapital)   0 0 0 
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Note 1 – Driftsinntekter Regnskap Regnskap 

  31.12.2021 31.12.2020 

Kunnskapsdepartementet 844 856 850 411 

 - brutto benyttet til investeringer i immaterielle eiendeler og 
 varige driftsmidler (-) -53 194 -50 786 

+ utsatt inntekt fra avsetning til avskrivninger (+) 35 301 32 160 

Sum inntekt fra bevilgninger til drift fra Kunnskapsdepartementet 826 964 831 785 
   

Bevilgninger til drift fra andre departement   
Nærings- og fiskeridepartementet 14 971 17 730 

Olje- og energidepartementet 426 161 

Landbruks- og matdepartementet 4 5 

Klima og miljødepartementet 832 240 

Arbeids- og sosialdepartementet 778 0 

Utenriksdepartementet 1 251 0 

Helse- og omsorgsdepartementet 1 314 3 987 

Barne- og familiedepartementet 839 878 

Samferdselsdepartementet 2 11 

Finansdepartementet 0 0 

Kulturdepartementet 159 52 

Justis- og beredskapsdepartementet 226 121 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 29 0 

Forsvarsdepartementet 0 0 

Sum bevilgninger til drift fra andre departement  20 831 23 186 
   

Sum inntekt fra bevilgninger til drift 847 794 854 971 
   

Inntekt fra tilskudd og overføringer    
Tilskudd fra andre statlige virksomheter 7 449 7 527 

Tilskudd fra internasjonale organisasjoner 7 153 5 011 

Tilskudd fra kommunale og fylkeskommunale etater 408 0 

Tilskudd fra organisasjoner og stiftelser 1 620 762 

Tilskudd fra næringsliv og private 1 985 1 394 

Sum tilskudd og overføringer 18 615 14 694 
   

Salgs- og leieinntekter   

Salgs- og leieinntekter 0 -4 

Andre inntekter 0 34 

Sum salgs- og leieinntekter 0 29 
   

Andre driftsinntekter   
Annen driftsrelatert inntekt 1 363 1 813 

Sum andre driftsinntekter  1 363 1 813 
   

Sum driftsinntekter 867 772 871 508 
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Note 2 - Lønnskostnader 31.12.2021 31.12.2020 
   

Lønn 389 965 375 489 

Feriepenger 42 924 42 413 

Arbeidsgiveravgift 61 898 63 777 

Pensjonskostnader* 45 988 84 393 

Sykepenger og andre refusjoner (-) -9 381 -11 201 

Andre ytelser 5 769 4 816 

Sum lønnskostnader 537 163 559 687 

*Pensjoner kostnadsføres i resultatregnskapet basert på faktisk påløpt premie for regnskapsåret.  

Arbeidsgivers andel av premiesats for 2020 har vært 12,0 %, mot 22,5 % i 202020. I tillegg innbetales 

arbeidstakers andel på 2 %. Posten inkluderer også kostnader til AFP-pensjoner, administrasjonspremie og 

endring pensjonsforpliktelse. 

Lønn og godtgjørelser til ledende personer oppgis i kroner i samsvar med faktiske utbetalinger for 2021.  

Lønn og godtgjørelse til ledende personer Lønn 
Andre 

godtgjørelser 

Styreleder   333 622 

Administrerende direktør    2 110 267   
Styret  1 994 860 

 
Forskningsrådet hadde 465,5 ansatte fordelt på 423,4 årsverk i 2021.  
 
Administrerende direktør er medlem i den kollektive pensjonsordningen i SPK. Tidligere adm.dir. og to 
områdedirektører har avtale om tilleggspensjon for den del av lønnen som ikke dekkes av avtalen med SPK, 
begrenset oppad til henholdsvis 8 og 6G. 
 

Note 3 - Andre driftskostnader 31.12.2021 31.12.2020 

Husleie 55 486 47 292 

Vedlikehold og ombygging av leide lokaler 7 845 4 003 

Andre kostnader til drift av eiendom og lokaler 48 110 38 231 

Leie av maskiner, inventar og lignende 21 034 19 704 

Mindre utstyrsanskaffelser 3 071 3 703 

Reparasjon og vedlikehold av maskiner, utstyr m.v. 2 190 10 525 

Kjøp av konsulenttjenester 78 868 73 571 

Kjøp av andre fremmede tjenester 69 219 69 279 

Reiser og diett 2 802 5 463 

Tap og lignende 12 61 

Øvrige driftskostnader 7 629 7 994 

Sum andre driftskostnader 296 266 279 827 
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Norges Forskningsråd leier lokaler i et flerbrukshus i Drammensveien 288, og har forpliktelser for husleie og 
faste driftskostnader (om lag 16 210 m²).   
 

Tilleggsinformasjon om operasjonelle leieavtaler 
  Type eiendel   

  
Tomter, bygninger og annen 
fast eiendom Sum 

Varighet over 5 år 54 137 54 137 

Kostnadsført leiebetaling for perioden 54 137 54 137 

 

Note 4 - Immaterielle eiendeler 

Programvare 
og lignende 
rettigheter 

Immaterielle 
eiendeler under 

utførelse 
SUM       

Anskaffelseskost 31.12.2020 258 465 6 799 265 264 
 + tilgang pr. 31.12.2021 (+) 15 593 18 663 34 256 
 - avgang anskaffelseskost pr. 31.12.2021 (-)    
 +/- fra eiendel under utførelse til annen gruppe (+/-)    

Anskaffelseskost 31.12.2021 274 058 25 462 299 520 

 - akkumulerte nedskrivninger 31.12.2020 (-)   0 
 - nedskrivninger pr. 31.12.2021 (-)   0 
 - akkumulerte avskrivninger 31.12.2020 (-) -167 164  -167 164 
 - ordinære avskrivninger pr. 31.12.2021 (-) -25 311  -25 311 
 + akkumulert avskrivning avgang pr. 31.12.2021 (+)    
Balanseført verdi 31.12.2021 81 583 25 462 107 044 

 

Note 5 - Varige driftsmidler 
Driftsløsøre, inventar, 

verktøy o.l. 
Sum 

Anskaffelseskost 31.12.2020 376 478 376 478 
Tilgang i 2021 18 938 18 938 

Anskaffelseskost 31.12.2021 395 416 395 416 

Akkumulerte avskrivninger 31.12.2020 -353 851 -353 851 

Ordinære avskrivninger i 2021 -9 990 -9 990 

Balanseført verdi 31.12.2021 31 575 31 575 

 

Note 6 – Finansinntekter og finanskostnader 31.12.2021 31.12.2020 

Finansinntekter   

Renteinntekter 7 25 

Valutagevinst (agio) 7 19 

Sum finansinntekter 15 44 

Finanskostnader   

Rentekostnader -55 -146 

Valutatap (disagio) -3 0 

Gebyrer - bank -122 -62 

Sum finanskostnader -181 -209 
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Note 8 viser leverandørgjeld knyttet til tilskuddsforvaltningen pr 31.12. 

Note 8 - Forskningsmidler til utbetaling 

Virkemiddel 31.12.2021 31.12.2020 Endring 

Program 1 065 286 871 961 193 325 

Frittstående prosjekt 255 366 187 438 67 928 

Infrastruktur tiltak 972 168 788 328 183 840 

Diverse FoU 9 360 16 918 -7 558 

Nettverkstiltak 204 994 123 901 81 093 

Felleskostnader 5 0 5 

Forvaltning 38 094 50 171 -12 077 

Sum  2 545 273 2 038 717 506 556 

Note 10 Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten 

Tilskuddsforvaltning er utbetaling av forskningsmidler til eksterne prosjektansvarlige. I 2021 er det utbetalt 

11,6 mrd. kroner. Tilskuddene vises nedenfor sortert på mottakers institusjonelle sektor, og virkemiddel. I 

tabell 2 vises tilskudd sortert på virkemiddel og styrende organ. 

1. Tilskudd pr virkemiddel og sektor 
Note 10 - Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten¨ 
Beløp i millioner kroner  

 Kommune 
Fylkes-

kommune Foretak 
Ikke 

foretak 
Hus- 

holdninger 
Ideelle 

organisasjoner 
Stats-

forvaltning Utlandet 
Sum 
2021 

Sum 
2020 Endring 

Program 93 13 3 020 3 1 47 2 380 14 5 570 4 464 1 107 
Frittstående 
prosjekt 21 8 348 4 3 17 1 034 2 1 437 1 338 99 

Infrastruktur tiltak 8  2 445   2 1 159 100 3 714 3 753 -39 

Diverse FoU 0 1 96   1 2  100 119 -19 

Nettverkstiltak 7 44 300 16 0 2 223 46 638 661 -22 

Forvaltning   65   4 97  166 188 -22 

Sum sektor 129 66 6 275 22 4 73 4 894 162 11 626 10 523 1 104 

 

Program er en målrettet forskningsinnsats for å framskaffe ny kunnskap på et avgrenset felt, og omfatter store 

programmer, brukerstyrte programmer, grunnforskningsprogrammer og handlingsrettede programmer. 

Frittstående prosjekter er bevilgninger til forskningsprosjekter som ikke er tilknyttet programmer eller 

infrastrukturtiltak, og omfatter stipend, prosjekt- og miljøstøtte, frittstående EU-prosjekter og andre 

frittstående prosjekter. Infrastrukturtiltak omfatter grunnbevilgninger til institutter, strategiske universitets- 

og instituttprogrammer, utstyr og instrumenter og andre infrastrukturtiltak, samt sentre for fremragende 

forskning. Diverse FoU-kostnader består av kontingenter til nasjonale og internasjonale organisasjoner, 

Informasjons-, formidlings- og publiseringstiltak, planlegging, utredning og evaluering samt stimuleringstiltak 

og nettverksbygging. Nettverkstiltak er strategiske tiltak for å koble aktører i forskningssystemet og støtte til 

nasjonale samarbeidstiltak og møteplasser, samt internasjonale kontingenter og støtte til nettverksbygging 

bl.a. innenfor EUs forskningssamarbeid.  

Forvaltning dekker særskilte forvaltningsoppdrag finansiert av departementene for å administrere 

tilskuddsordninger eller gjøre spesielle oppgaver som kommer i tillegg til Forskningsrådets ordinære 

virksomhet.  
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2. Tilskudd pr styrende organ og virkemiddel 
Note 10 - Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten 
Beløp i millioner kroner 

  Program 
Frittstående 

prosjekt 
Infrastruktur 

tiltak 
Diverse 

FoU 
Nettverks-

tiltak Forvaltning 
Sum 

2021 
Sum 

2020 Endring 

Humaniora og samfunnsvitenskap  317 7    325 288 36 

Naturvitenskap og teknologi 27 288 12 90   417 370 47 

Livsvitenskap  437 27  13  478 479 -2 

Muliggjørende teknologier 921  123    1 043 826 218 

Industri og tjenestenæringer 916 28   256  1 200 875 325 

Landbasert mat, miljø og bioressurser 281    19  301 289 12 

Petroleum 405  32    436 374 62 

Hav 613 1     614 525 89 

Energi, transport og lavutslipp 702  181    882 832 51 

Klima- og polarforskning 244 91   29  364 319 45 

Global utvikling 253      253 173 81 

Helse 489  7 1 29  526 489 37 

Demokrati, styring og fornyelse 153  10 0   163 126 36 

Utdanning og kompetanse 212  40 4 0  256 205 51 

Velferd, kultur og samfunn 267      267 219 47 

Styret 72 248 3 276 5 288 1 3 890 3 938 -48 

Bevilgningsutvalg  28   3  30 43 -13 

AdmDir      165 165 152 13 

Samisk forskning 16      16  16 

Sum virkemiddel 5 571 1 437 3 714 100 637 166 11 626 10 524 1 103 
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Note 11 Forskningsforpliktelser under behandling 
Andelen av FoU-bevilgningene som ikke er benyttet ved regnskapsavslutningen, er å anse som en forpliktelse. 
Tildelte, ubenyttede bevilgninger, og midler som skal behandles tilsvarende, fremstår i balansen som 
forskningsforpliktelser under kortsiktig gjeld. 
Forskningsforpliktelsene fordeler seg som nedenfor pr virkemiddel og styrende orga 
 
 

Note 11 - Forskningsmidler under behandling 
Beløp i millioner kroner 

Styrende organ/virkemidler Program 

Frittstående  

prosjekt 

Infrastruktur 

tiltak 

Diverse 

FoU 

Nettverks-

tiltak Forvaltning 

Felles-

kostnader Disp.fond 2021 2020 Endring 

Humaniora og 

samfunnsvitenskap  62 44      -17 -62 45 

Naturvitenskap og teknologi 2 58 1 4     59 1 58 

Livsvitenskap  38 5  1    -31 -41 10 

Muliggjørende teknologier 272        272 472 -199 

Industri og tjenestenæringer 620 52   177    850 823 27 

Landbasert mat, miljø og  

bioressurser 215    9    224 157 67 

Petroleum 141  24      164 251 -86 

Hav 243 2       244 319 -75 

Energi, transport og 

lavutslipp 321  91      412 391 21 

Klima- og polarforskning 85 29   10    66 110 -44 

Global utvikling 534        534 602 -67 

Helse 475  70 1 17    564 644 -80 

Demokrati, styring og 

fornyelse 219  22      241 229 12 

Utdanning og kompetanse 194  7 2 1    203 199 5 

Velferd, kultur og samfunn 369        369 363 6 

Styret 73 111 479 61 180  8 -1 807 -1 854 -648 -1 232 

Bevilgningsutvalg  17   3    20 40 -21 

AdmDir      137 4  141 117 24 

Samisk forskning 3        3 0 3 

Sum 3 761 112 -216 68 397 137 12 -1 807 2 464 3 964 -1 525 
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Note 11 Forskningsforpliktelser under behandling per departement 
Departement 31.12.2021 31.12.2020 Endring 

ASD 207 745 250 566 -42 821 

BFD 36 185 30 854 5 331 

FIN 46 325 23 633 22 692 

FD 8 954 4 729 4 225 

HOD 181 075 472 564 -291 489 

JD 64 711 66 834 -2 123 

KLD 236 515 225 025 11 490 

KMD 163 837 222 321 -58 484 

KUD 33 331 32 985 346 

KD -286 486 206 614 -493 100 

LMD 121 063 82 706 38 357 

NFD 665 546 1 035 666 -370 120 

OED 347 658 432 356 -84 698 

SD 47 580 77 015 -29 435 
UD 428 590 638 966 -210 376 

Andre finansieringskilder 161 520 162 629 -1 109 

Sum forpliktelser under behandling 2 464 149 3 965 463 -1 501 314 

 

Note 13 - Kundefordringer 31.12.2021 31.12.2020 

Norske kunder 188 412 126 673 
Utenlandske kunder 652 587 

Sum kundefordringer 189 064 127 260 

 

Note 14 - Andre kortsiktige fordringer 31.12.2021 31.12.2020 

Forskuddsbetalt lønn 236 172 

Personallån 205 243 

Andre forskuddsbetalte kostnader 7 660 3 123 

Andre fordringer 3 132 1 663 

Sum  11 232 5 202 

 
Personallån består av lønnslån til ansatte i henhold til gjeldende avtaler for dette.   

 
Note 15 Ikke inntektsført bevilgning - virksomhetsregnskapet 
I tråd med prinsippet om motsatt sammenstilling inntektsføres virksomhetsbevilgningen i takt med 
kostnadene. Den administrative avsetningen tilsvarer underforbruk på tidligere års bevilgninger i 
virksomhetsregnskapet. Pr 31.12.2021 utgjør ubrukte bevilgninger 32,1 mill. kroner.  
 

Note 15 - Ikke inntektsført bevilgning -  
administrasjonsregnskapet 31.12.2021 31.12.2020 

Administrativ avsetning  32 063 15 199 

Sum  32 063 15 199 

 
 
 

Note 16 - Bankinnskudd, kontanter og lignende 31.12.2021 31.12.2020 

Innskudd statens konsernkonto (nettobudsjetterte virksomheter) 5 006 943 6 007 415 

Bankinnskudd for gaver og gaveforsterkninger 43 122 36 114 

Øvrige bankkontoer 21 613 30 744 

Sum  5 071 677 6 074 272 
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Note 17 - Mottatt forskuddsbetaling 31.12.2021 31.12.2020 

Mottatt forskuddsbetaling -896 -897 

Sum  -896 -897 

 
 

Note 18 - Annen kortsiktig gjeld 31.12.2021 31.12.2020 

Påløpte kostnader 57 415  
Avsetning ikke avviklet ferie/påløpt fleksitid 25 171 24 759 

Annen kortsiktig gjeld 198 301 

Midler fra EUs rammeprogram 26 522 37 360 

Sum  109 306 62 420 

 
I annen kortsiktig gjeld inngår kostnader som er påløpt, men ikke utbetalt i 2021. Påløpte kostnader 2021 er i 

hovedsak FoU.  

Note 19 Pensjon 
Norges forskningsråd har to kollektive pensjonsordninger, en i SPK, og en i DNB/Gabler. I tillegg er det inngått 

pensjonsavtaler utover ordinær ordning som tas over driften. Ordningene utenfor SPK bokføres i henhold til 

Norsk Regnskapsstandard som pensjonskostnader etter en ytelsesplan.  

Premiefastsettelse og beregning av verdien av pensjonsforpliktelsene skjer etter aktuarberegninger i tråd med 

Norsk regnskapsstiftelses veiledende forutsetninger pr 31.08.19. Det blir simulert en forvaltning av 

fondsmidler. Avvik i faktisk utvikling fra de beregningsmessige forutsetninger vil kunne gi både en over- og 

underfinansiering av ordningene. Ordningen i DnB/Gabler gjelder for sju personer, mens pensjonsavtalen over 

drift utover ordinær ordning gjelder for seks personer. 

Den resultatmessige effekten av endringene i pensjonsforpliktelsene disponeres ikke mot administrativ 

avsetning, da bevilgningene skjer etter ett-årsprinsippet til dekning av premie, mens pensjonsforpliktelsene er 

et uttrykk for Forskningsrådets langsiktige forpliktelse. Forskjellen mellom betalt premie og estimert kostnad 

føres direkte mot balansen på linje for pensjonsforpliktelse.  

 

Forutsetninger lagt til grunn ved beregningene   DNB/Gabler Drift 

Årlig diskonteringsrente   1,5 % 1,5 % 
Lønnsvekst   2,5 % 2,0 % 
Pensjonsregulering   2,3 % 1,8 % 

Frivillig avgang ~ Opptil 50 år   0,0 % 0,0 % 

Frivillig avgang ~ Over 50 år   0,0 % 0,0 % 

Forventet avkastning   2,9 % 2,4 % 

Årlig G-regulering   2,3 % 1,8 % 

Inflasjonsrate   3,5 % 1,5 % 
Uttak AFP   N/A N/A 

 

Pensjonsforpliktelser i balansen 31.12.2021 31.12.2020 

Verdi DNB 1.1 -2 231 -2 603 

Endring 166 372 

Verdi DNB 31.12. -2 065 -2 231 

    
Pensjonsforpliktelse driftspensjoner 1.1 -33 446 -32 744 

Endring -1 290 -702 

Verdi driftspensjoner 31.12. -34 736 -33 446 

Sum endring i året -1 124 -330 

Avsetning pensjonsforpliktelse 31.12. -36 801 -35 677 
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Endring pensjonsforpliktelse 31.12.2021 31.12.2020 

Verdi 1.1 -35 358 -35 347 

Endring i året -1 124 -330 

Verdi endring pensjonsforpliktelse 31.12. -36 481 -35 678 

 

  DNB Drift Sum 

Sum pensjonskostnad 220  2 882 3 102 

Innbetalt premie/utbetalinger -2021 386  1 592 1 978 

Endring pensjonsforpliktelse -166  1 290 1 124 

 

Beregning av DNB-ordningen:   

Sammenstilling av årets pensjonskostnad 31.12.2021 31.12.2020 

Nåverdi av årets pensjonsopptjening 138 141 

Rentekostnader på pensjonsforpliktelsen 211 271 

Årets brutto pensjonskostnad 349 412 

Forventet avkastning på pensjonsmidlene 129 -407 

Netto pensjonskostnad før amortisering 220 5 

Amortisering av estimatavvik/aktuarielt tap/gevinst  - 

Periodisert arbeidsgiveravgift   
Årets pensjonskostnad før arbeidsgiveravgift 220 5 

Avstemming av pensjonsforpliktelser.   

Pensjonsordning med netto forpliktelse/ midler 31.12.2021 31.12.2020 

Pensjonsforpliktelser brutto 14 294 14 440 

Pensjonsmidler brutto -13 020 -13 038 

Netto pensjonsforpliktelser 1 274 1 402 

Ikke resultatført estimatavvik 611 631 

Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse 180 198 

Netto pensjonsforpliktelser/ midler i balansen 2 065 2 231 

Pensjoner over drift 31.12.2021 31.12.2020 

Minsteforpliktelse 44 217 40 905 

Pensjonsforpliktelse 44 217 40 905 

Ikke resultatført estimatavvik -9 481 -7 459 

Netto pensjonsforpliktelse 34 736 33 446 
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Note 20 -  Framtidige forskningsforpliktelser 
Beløp i millioner kroner 

Styrende organ/virkemidler 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 SUM 

Humaniora og samfunnsvitenskap 
549  457  302  114  25  3      1 450  

Naturvitenskap og teknologi 664  518  361  121  17  2  1    1 683  

Livsvitenskap 842  655  456  185  50  2      2 190  

Muliggjørende teknologier 1 094  878  539  138  25  7      2 681  

Industri og tjenestenæringer 1 603  931  455  88  41  37  5    3 159  

Landbasert mat, miljø og 
bioressurser 

534  382  253  71  3        1 243  

Petroleum 564  293  135  60  38  22  19  17  1 147  

Hav 812  522  228  41  3        1 606  

Energi, transport og lavutslipp 1 241  815  455  109  39  30  15  7  2 710  

Klima- og polarforskning 425  298  169  65  5  1      963  

Global utvikling 371  247  143  33  5        799  

Helse 856  651  435  165  75  64  48  48  2 342  

Demokrati, styring og fornyelse 334  262  159  57  13  2  1    828  

Utdanning og kompetanse 384  307  197  75  22  11  10  13  1 019  

Velferd, kultur og samfunn 367  299  202  74  11  0      953  

Styret 3 751  1 580  1 062  711  556  368  179  16  8 223  

Bevilgningsutvalg 23  3  0            26  

AdmDir 231  148  82  28          489  

Samisk 18  14  12  2          46  

Sum  14 662  9 260  5 644  2 137  926  548  278  101  33 556  

     
Note 20 viser summen av fremtidige forpliktelser knyttet til forskning og forskningsprogrammer 
fordelt på styrende organ og år. Dette er betingede forpliktelser som forutsetter tildeling i fremtidige 
budsjettvedtak i Stortinget.  
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Prinsipp for bevilgningsoppstilling 

Virksomhetsregnskapet for statlige forvaltningsorganer med særskilte fullmakter til bruttoføring 

utenfor statsbudsjettet (nettobudsjetterte virksomheter) er utarbeidet og avlagt etter nærmere 

retningslinjer i bestemmelser om økonomistyring i staten. Virksomhetsregnskapet er i henhold til 

krav i bestemmelsenes punkt 3.4.1, nærmere bestemmelser i Finansdepartementets rundskriv R-115 

og tilleggskrav fastsatt av Kunnskapsdepartementet. 

Virksomheten er tilknyttet statens konsernkontoordning i Norges Bank i henhold til bestemmelsenes 

punkt 3.7.1. Nettobudsjetterte virksomheter får bevilgningen fra Kunnskapsdepartementet innbetalt 

på sin bankkonto. Beholdninger på virksomhets oppgjørskonto i Norges Bank overføres til nytt år.   

Bevilgningsoppstillingen omfatter perioden fra 1. januar til den aktuelle balansedagen. 

Bevilgningsoppstillingens del I viser hva virksomheten har fått stilt til disposisjon i henhold til 

tildelingsbrev og hvilke utbetalinger som er registrert i statens konsernkontosystem. Utbetalingene 

er knyttet til og  avstemt mot tildelingsbrevene og er satt opp etter inndelingen Stortinget har 

fastsatt for budsjettet og de spesifikasjonene som er angitt i tildelingsbrevene. 

Bevilgningsoppstillingens del II omfatter det som er rapportert i likvidrapporten til statsregnskapet. 

Likvidrapporten viser saldo og likvidbevegelser på virksomhetens oppgjørskonto og øvrige konti i 

Norges Bank. Beholdningene  rapportert i likvidrapporten er avstemt mot statens 

konsernkontosystem  og øvrige beholdninger i Norges Bank. 

Bevilgningsoppstillingens del III viser alle finansielle eiendeler som virksomheten er ført opp med i 

statens kapitalregnskap. Beholdningene i statens kapitalregnskap er basert på at transaksjonene er 

ført med verdien på betalingstidspunktet. Verdien på balansedagen er satt til historisk kostpris på 

tidspunktet. 
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Bevilgningsrapportering for Norges forskningsråd - tildeling i henhold til tildelingsbrev:
Kapittel og post pr departement Kapittelnavn Posttekst  Samlet tildeling 

DEL I
Arbeids- og sosialdepartementet

ASD - Kap. 601.21 Utredningsvirksomhet, forskning mm Spesielle driftsutgifter 10 000 000

ASD - Kap. 601.50 Utredningsvirksomhet, forskning mm Norges forskningsråd 117 829 000

Barne- og  familiedepartementet

BFD -  Kap. 800.21 Familievern Spesielle driftsutgifter 1 000 000

BFD - Kap. 846.50 Forsknings- og utredningsvirksomhet, tilskudd mv Norges forskningsråd 12 519 000

BFD - Kap. 854.50 Tiltak i barne- og ungdomsvernet Forskning og utvikling 18 573 000

Forsvarsdepartementet

FD Kap.1700.73 Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold 16 500 000

Finansdepartementet

FIN  Kap.1600.21 Finansdepartementet Spesielle driftsutgifter 24 200 000

FIN  Kap.1600.70 Finansdepartementet

Forskning på og allmennopplysning

 om finansmarkedet 13 500 000

Helse- og omsorgsdepartementet

HOD Kap. 732.21 Regionale helseforetak Spesielle driftsutgifter 524 000

HOD Kap. 780.50 Forskning Norges forskningsråd 147 905 000

Justis- og beredskapsdepartementet

JD  Kap.400.50 Justis- og beredskapsdepartementet Norges forskningsråd 55 413 000

Kunnskapsdepartementet

KD Kap. 201.21 Analyse og kunnskapsgrunnlag Spesielle driftsutgifter 191 900 000

KD Kap.226.21 Kvalitetsutvikling i grunnskoleopplæringen Spesielle driftsutgifter 9 000 000

KD Kap.226.71 Kvalitetsutvikling i grunnskoleopplæringen Tilskudd til vitensentre 88 802 000

KD Kap.285.52 Norges forskningsråd Langsiktig, grunnleggende forskning 1 724 871 000

KD Kap.285.53 Norges forskningsråd Sektoroverskridende og strategiske satsinger 1 811 299 000

KD Kap.285.54 Norges forskningsråd

Forskningsinfrastrukturav nasjonal, 

strategisk interesse 771 195 000

KD Kap.285.55 Norges forskningsråd Virksomhetskostnader 822 049 000

KD Kap.287.57 Forskningsinstitutter og andre tiltak

Basisbevilgning til samfinnsvitenskapelige 

forskningsinstitutter 223 756 000

KD Kap.288.21 Internasjonale samarbeidstiltak Spesieller driftsutgifter 38 814 000

KD Kap. 291.50 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrer Norges forskningsråd 7 397 000

Klima- og miljødepartementet

KLD Kap. 1410.50 Kunnskap om klima og miljø

Basisbevilgninger til 

miljøforskningsinstituttene 220 552 000

KLD Kap. 1410.51 Kunnskap om klima og miljø Forskningsprogrammer 379 803 000

KLD Kap. 1410.53 Kunnskap om klima og miljø Internasjonalt samarbeid om miljøforskning 7 267 000

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

KMD  Kap.500.50 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forskningsprogrammer 39 921 000

KMD  Kap.541.22 IT- og ekompolitikk

Utvikling, gjennomføring og samordning av 

IT- og ekompolitikken 1 500 000

KMD Kap. 541.50 IT- og ekompolitikk Forskningsprogrammer 167 189 000

KMD Kap. 553.74 Omstillingsdyktige regioner

Nasjonale tiltak for klynger og 

innovasjonsmiljø 79 150 000

Kulturdepartementet

KUD - Kap. 325.52 Allmenne kulturformål Norges forskningsråd 2 727 000

KUD - Kap. 335.73 Medieformål Medieforskning 14 480 000

KUD - Kulturdepartementet KUD - Kulturdepartementet Spillemidler - foreligger ikke kapittel.post 8 485 000

Landbruks- og matdepartementet

LMD    Kap.1137.50 Forskning og innovasjon Forskningsaktivitet, Norges forskningsråd 228 235 000

LMD    Kap. 1137.51 Forskning og innovasjon Basisbevilgninger mm, Norges forskningsråd 193 568 000

LMD    Kap. 1150.77 Til gjennomføring av jordbruksavtalen mm Utviklingstiltak 77 376 299

Nærings- og fiskeridepartementet

NFD Kap.900.21 Norges forskningsråd Tilskudd til forskning 2 000 000

NFD Kap.920.50 Norges forskningsråd Tilskudd til forskning 1 679 759 000

NFD Kap.920.51 Norges forskningsråd Tilskudd til forskning 405 780 000

Nærings- og fiskeridepartementet Nærings- og fiskeridepartementet 1 100 000

Olje- og energidepartementet

OED   Kap.1800.21 Olje- og energidepartementet Spesielle driftsutgifter 400 000

OED   Kap.1830.50 Forskning og næringsutvikling Overføring til Norges forskningsråd 727 916 000

OED   Kap.1830.51 Forskning og næringsutvikling Infrastruktur og markedsutvikling for hydrogen 100 000 000

OED  Kap.1840.50 CO₂-håndtering

Forskning, utvikling og demonstrasjon av 

CO₂-håndtering 82 000 000

Samferdselsdepartementet

SD   Kap. 1301.50 Forskning og utvikling mv Samferdselsforskning 102 455 000

Utenriksdepartementet

UD Kap.118.70 Utenrikspolitiske satsinger

Nordområdetiltak, samarbeid med Russland og 

atomsikkerhet 9 000 000

UD Kap.118.74 Utenrikspolitiske satsinger Forskning, dialog og menneskerettigheter 21 700 000

UD Kap.159.71 Regionbevilgninger Europa og Sentral-Asia 4 000 000

UD Kap.160.70 Helse Helse 40 000 000

UD Kap.161.71 Utdanning, forskning og faglig samarbeid Forskning 24 298 000

UD Kap. 163.71 Klima, miljø og hav Hav og marin forsøpling 4 000 000

UD - Utenriksdept. UD - Utenriksdept. Ikke angitt kapittel post 2 000 000

Sum samlet tildeling 10 733 707 299
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DEL II

Beholdninger rapportert i likvidrapporten for Norges forskningsråd Note

Regnskap 

31.12.2021

0677.50.0021 Drift 16

6 007 415

Endring i perioden -1 000 472  

5 006 943

0677.60.00084 Gaveforsterkning 16

36 114

Endring i perioden 7 008  

43 122

DEL III
Beholdninger rapportert til kapitalregnskapet (31.12.)

Konto Tekst Note 31.12.2021 31.12.2020 Endring

810209 0677.60.00084 Gaveforsterkning 16 43 122 36 114 7 008

820201 0677.50.0021 Drift 16 5 006 943 6 007 415 -1 000 472

Inngående saldo på oppgjørskonto i Norges Bank 31.12.2020

Utgående saldo i Norges Bank 31.12.2021

Inngående saldo på oppgjørskonto i Norges Bank 31.12.2020

Utgående saldo i Norges Bank 31.12.2021
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Kontantstrømoppstilling for nettobudsjetterte virksomheter (direkte modell)     

 31.12.2021 31.12.2020 

Kontantstrømmer fra driftsaktiviteter   

Innbetalinger   

innbetalinger av bevilgning fra fagdepartementet 864 658 836 839 

innbetalinger av bevilgninger fra andre departementer 0 0 

innbetalinger av tilskudd og overføringer 18 615 14 694 

innbetalinger fra salg av varer og tjenester 1 363 1 843 

innbetalinger av skatter, avgifter, gebyrer og lisenser 0 0 

innbetaling av refusjoner 0 0 

andre innbetalinger  0 0 

Sum innbetalinger 884 636 853 376 

Utbetalinger   

utbetalinger av lønn og sosiale kostnader 537 163 559 687 

utbetalinger for kjøp av varer og tjenester 303 884 264 255 

utbetalinger av skatter og offentlige avgifter 3 0 

andre utbetalinger 0 0 

Sum utbetalinger 841 050 823 942 

   

Netto kontantstrøm fra driftsaktiviteter* 43 586 29 434 

   

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter   

innbetalinger ved salg av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler (+) 0 0 

utbetalinger ved kjøp av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler (-) -53 194 -50 786 

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -53 194 -50 786 

   

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 0 0 

   

Kontantstrømmer knyttet til overføringer 31.12.2021 31.12.2020 

innbetalinger fra fagdepartementet til tilskudd til andre (+) 4 867 034 4 652 974 

innbetalinger fra andre departement til tilskudd til andre (+) 5 043 524 6 482 755 

innbetalinger fra andre til tilskudd til andre (+) 295 622 288 213 

utbetalinger og overføringer til andre statlige regnskaper (-) -4 547 459 -5 000 742 

utbetalinger og overføringer til andre virksomheter (-) -6 651 708 -5 812 897 

avgifter og gebyrer direkte til statskassen innkrevingsvirksomhet (+) 0 0 

avregning med statskassen innkrevingsvirksomhet (-) 0 0 

Netto kontantstrøm knyttet til overføringer -992 987 610 303 

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter (+/-) -1 002 595 588 951 

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse 6 074 272 5 485 321 

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt 5 071 677 6 074 272 
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1 Årsregnskap Eiendomsfondet 
 
LEDELSESKOMMENTAR 
Norges forskningsråd er forvaltningsorgan med særskilte fullmakter (nettobudsjettert virksomhet). 
Rådets rolle som eiendomsforvalter har sin bakgrunn i Stortingets vedtak i 1993 der man fikk overført 
ansvaret for forvaltning av bygninger og eiendommer eid av Norges Teknisk Naturvitenskapelige 
Forskningsråd (NTNF). I forbindelse med dette ble det opprettet et eiendomsfond som er regulert 
med egne statutter. 
 
Forvaltningen er selvfinansierende med eget budsjett og regnskap. Resultatet av eiendomsdriften blir 
overført til fondet som har til formål å fremme forskningsstrategiske mål og forvaltning av 
eiendomsverdier.  
 
Årsregnskapet gir et dekkende bilde av eiendomsfondets virksomhet ut fra årets aktivitet og de 
regnskapsprinsipper som er lagt til grunn. Årsregnskapet er avlagt i henhold til bestemmelser om 
økonomistyring i staten og rundskriv fra Finansdepartementet. Regnskapet er avlagt etter statlige 
regnskapsstandarder (heretter kalt SRS), og revideres av Riksrevisjonen. 
 
I 2021 har Norges forskningsråd mot et vederlag på 26,4 mill. kroner frasagt seg sine rettigheter og 
pålagte begrensninger på eiendommen Sognsveien 72 til nåværende eier NGI. Rettighetene 
inkluderte tilbakekjøpsrett og negativ servitutt. Tomten ble opprinnelig kjøpt av NGI fra 
Forskningsrådet i 2009, og Forskningsrådets tilbakekjøpsrett og rett til etteroppgjør gikk fram til 1. 
januar 2030. Midlene overføres eiendomsfondet. 
 
Alle regnskapstall er oppgitt i 1000 kroner dersom ikke annet er særskilt opplyst.  

 

25. februar 2022 

 

 

 

 
Mari Sundli Tveit 

Administrerende Direktør 
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Prinsippnote bevilgningsrapportering for eiendomsfondet  
Årsregnskap for statlige fond er utarbeidet og avlagt etter retningslinjer fastsatt i bestemmelser om 
økonomistyring i staten. Årsregnskapet er i henhold til krav i bestemmelsene og 
Finansdepartementets rundskriv.  
 
Et statlig fond er en formuesmasse (kapital) som regnskapsmessig er adskilt fra statens øvrige midler, 
og der anvendelsen er bundet til et nærmere fastsatt formål med varighet utover ett budsjettår. 
Fond har en forenklet rapportering til statsregnskapet. Eiendomsfondet er et B1-fond og er plassert 
på en rentebærende konto innenfor statens konsernkontoordning. Rentegruppen er kortsiktig 
flytende rente. Beholdninger på oppgjørskontoen overføres til nytt år. 

 
Bevilgningsrapporteringen 
Øvre del av oppstillingen viser hva som rapportert i likvidrapporten til statsregnskapet.  
Likvidrapporten viser fondets saldo og likvidbevegelser på fondets oppgjørskonto i Norges Bank. Alle 
finansielle eiendeler og forpliktelser som fondet er oppført med i statens kapitalregnskap, vises i 
oppstillingens nedre del. Note A utgår, da det ikke gis tildelinger over statsbudsjettet til 
Eiendomsfondet. 
 

Tabell 1: Oppstilling bevilgningsrapportering 2021 
 

Oppstilling av bevilgningsrapportering 31.12.2021 

Beholdninger rapportert i likvidrapport Regnskap 2021    
Inngående saldo på oppgjørskonto i Norges Bank 54 271    
Endringer i perioden 32 630    
Sum utgående saldo oppgjørskonto i Norges Bank 86 901    
      
Beholdninger rapportert til kapitalregnskapet (31.12)      
Konto Tekst 2021 2020 Endring 

64xxxx Ordinære fond (eiendeler) 86 901 54 271 32 630 

810205 Beholdning på konto i Norges Bank 86 901 54 271 32 630 
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Prinsippnote til årsregnskapet for Eiendomsfondet  

Fondsregnskapet  
Fondsregnskapet tilsvarer oppstillingen av virksomhetsregnskapet i årsregnskapet for statlige 
virksomheter. Fondsregnskapet er utarbeidet etter statlige regnskapsstandarder. Notene 
nummereres fortløpende. 
 
Resultatoppstillingen inneholder alle overføringer til og fra fondet i regnskapsåret. Overføringer til 
fondet består av festeavgifter, renteinntekter og eiendomsskatt. Periodens resultat er forskjellen 
mellom overføring til fondet og overføring fra fondet, og viser netto endringer i fondskapitalen. 
Resultatet er overført til opptjent fondskapital i balanseoppstillingen.  
 
Eiendomsfondet har ansvaret for forvaltning av eiendommene i Gaustadbekkdalen. De opprinnelige 
tomtene overtok Forskningsrådet vederlagsfritt fra staten i 1952. Etter dette er det kjøpt 
tilleggsarealer for 14,7 mill. kroner for å få eksisterende arealer mer hensiktsmessige. Kjøpene ble 
finansiert ved bruk av Eiendomsfondet. Fra 2015 fører nye kjøp til en avsetning på konto 215 - 
statens finansiering av varige driftsmidler. Da de tidligste kjøpene har redusert virksomhetskapitalen 
med 9,5 mill. kroner, er det ikke vurdert som nødvendig å etablere en avsetning på konto 215 for 
disse. Beløpet innebærer ikke en reell forpliktelse fremover - verdiene er ikke avskrivbare.    
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ÅRSREGNSKAP FOR EIENDOMSFONDET  

Årsregnskap for eiendomsfondet  Note 31.12.2021 31.12.2020 

Resultatregnskap     
Driftsinntekter      
Festeavgifter 1 8 685 8 294 
Annen driftsinntekt 1 26 400   

Sum driftsinntekter   35 085 8 294 

       
Driftskostnader      
Lønnskostnader 2 1 775 1 773 
Andre driftskostnader 4 599 670 
Tap ved avgang av anleggsmidler 1 69 0 

Sum driftskostnader   2 443 2 443 

       

Driftsresultat   32 642 5 890 

       
Finansinntekter og finanskostnader      
Finansinntekter  18 274 

Sum finansinntekter og finanskostnader   18 274 

       

Resultat av periodens aktiviteter   32 660 6 165 

       
Avregninger og disponeringer      
Disponering av resultat til eiendomsfond  32 660 6 165 

Sum avregninger og disponeringer   32 660 6 165 

 

EIENDELER Note 31.12.2021 31.12.2020 
A. Anleggsmidler    
Immaterielle eiendeler    
Varige driftsmidler    
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 3         14 611          14 680  

Sum varige anleggsmidler          14 611         14 680  

 
Finansielle anleggsmidler    
Sum anleggsmidler           14 611          14 680  

    
B. Omløpsmidler    
Beholdninger av varer og driftsmateriell    
Fordringer    
Kundefordringer 5                98                   0  
Bankinnskudd          86 901          54 271  

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende          86 901         54 271  

    
Sum omløpsmidler           86 999          54 271  

     

Sum eiendeler         101 610          68 951  
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STATENS KAPITAL OG GJELD Note 31.12.2021 31.12.2020 
C. Statens kapital    

    
Virksomhetskapital    
Eiendomsfond 6         96 481          63 820  

Sum virksomhetskapital          96 481         63 820  

    

Avregninger    
Statens finansiering av imaterielle eiendeler og varige driftsmidler   
Ikke inntektsført bevilgning knyttet til tomter 

 
          5 125            5 125  

Sum statens finansiering av immaterielle eiendeler og 
varige driftsmilder            5 125           5 125  

    
Sum statens kapital         101 606          68 946  

    
D. Gjeld    
Avsetning for langsiktige forpliktelser    
Annen langsiktig gjeld    
Kortsiktig gjeld    
Leverandørgjeld                    4                   5  

Sum kortsiktig gjeld                    4                   5  

Sum gjeld                   4                  5  

    
Sum statens kapital og gjeld    101 610 68 951 

 
 
Note 1 Driftsinntekter 
Driftsinntektene i fondet hvert år består av festeavgifter og eiendomsskatt. Festekontraktene har 

normalt en løpetid på 80 år, og regulering er hjemlet i lovverket. Noen festekontrakter inngått før 

1985 har i henhold til daværende regelverk en festeavgift på kroner null pr. år. Avhendingsinstruks 

og statsstøttereglement er implementert, og nye festekontrakter er basert på markedstilpasning.  

Fondet står på rentebærende konto og renteinntekter tilføres fondet.  

I 2021 har Norges forskningsråd mot et vederlag på 26,4 mill. kroner frasagt seg sine rettigheter og 

pålagte begrensninger på eiendommen Sognsveien 72 til nåværende eier NGI. Rettighetene 

inkluderte tilbakekjøpsrett og negativ servitutt. Tomten ble opprinnelig kjøpt av NGI fra 

Forskningsrådet i 2009, og Forskningsrådets tilbakekjøpsrett og rett til etteroppgjør gikk fram til 1. 

januar 2030. Summen er basert på en vurdering av markedsverdi for tomten. Midlene overføres 

eiendomsfondet. 
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Note 2 Lønnskostnader 
Det er overført 1,78 mill. kroner til Forskningsrådet som forvalter eiendomsfondet. Dette er refusjon 
av lønn og indirekte kostnader virksomheten har hatt i forbindelse med administrasjon av fondet. 
 

Note 3 - Varige driftsmidler - tomter     

Anskaffelseskost 31.12.20220   14 611  

Tilgang i 2020   0    

Anskaffelseskost 31.12.20220   14 611  

akkumulerte avskrivninger   0   

Balanseført verdi 31.12.2021   14 611  

Avskrivningssataser (levetid)   Ingen avskrivning 

 
Tomter som er kjøpt ved bruk av Eiendomsfondet er ført i balansen til kostpris. I tillegg har  
fondet ved Forskningsrådet, hjemmel til betydelige arealer i Gaustadområdet som ble overdratt 
vederlagsfritt fra staten (Innst.nr 199, 21.juni 1952). Endringer av anskaffelseskost er  
kommentert i note 4. 

 

Note 4 - Andre driftskostnader 2021 2020 

Juridisk bistand 43 9 

Reisekostnader 0 2 

Eiendomsskatt 556 452 

Tap ved avgang av anleggsmidler 69 0 

Sum 668 463  

 
Hjemmelen til eiendommen Gaustadbekk bruksnr. 42 gårdsnr 98 ble overført til Oslo kommune i 
2015. Ettersom overdragelsen var vederlagsfri må bokført tomteverdi med kr 68 666,- reduseres.  
Det ble først gjort i 2021. 
 

Note 5 - Kundefordringer 2021 2020 

    

Kundefordringer 98 0 

Sum 98 0 

 
Note 6 Virksomhetskapital 
Virksomhetskapital kan bare opptjenes etter særskilt fullmakt fra Stortinget. Virksomhetene kan  
ikke etablere virksomhetskapital innenfor den bevilgningsfinansierte virksomheten. Opptjent 
virksomhetskapital tilsvarer dermed resultatet fra den eksternt finansierte virksomheten. 
 

Note 6 – Virksomhetskapital    

IB pr 1.1.2021 63 820 

Resultat 2021 32 660 

31.12.2020 96 481 

 
Opptjent virksomhetskapital består av eiendomsfondet jf. Virksomhets- og økonomiinstruks for 
Norges forskningsråd pkt. 5.2 (godkjent av Kunnskapsdepartementet):  
«Eiendomsvirksomheten i Norges forskningsråd er selvfinansierende og reguleres med eget 
budsjett og regnskap. Forskningsrådet har et eget Eiendomsfond regulert med egne statutter. 
Årsresultatet av eiendomsvirksomheten føres mot Eiendomsfondet."  
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Side 2 

Innledning 

Forskningsrådet har en egen uavhengig internrevisjonsavdeling underlagt Styret. 
Internrevisjonen (IR) skal, på vegne av Styret, se etter at styringen og kontrollen av 
Forskningsrådet er tilfredsstillende. Internrevisjonen arbeider i henhold til 
internasjonale standarder for internrevisjon (IIA-standardene) og instruks vedtatt av 
Styret. Avdelingen gjennomfører revisjonshandlinger av Forskningsrådets 
virksomhetsstyring, risikostyring og internkontroll. Dette innebærer blant annet å påse 
at Forskningsrådet har god internkontroll som sikrer målrettet og effektiv drift, pålitelig 
rapportering og overholdelse av lover og regler. 

Bakgrunnen for revisjonsplanen 2021 

Revisjonsplanen er utarbeidet på grunnlag av disse strategiske prinsippene: 
 

• Virksomhetsstyring og internkontroll skal alltid inkluderes i årsplanen. Hvert 4. år skal IR 
gjennomføre en utvidet gjennomgang. 2021 var et år med utvidet gjennomgang. 

• Kjernevirksomheten skal jevnlig gi grunnlag for revisjon. Revisjon av prosesser skal skje 
regelmessig. Valg av prosess vurderes hvert år. 

• Støtteprosesser og utvalgte fagområder skal gi grunnlag for rotasjonsbasert revisjon. 
Utvelgelsen skal skje etter en risikovurdering. 

• IRs ressurser brukt på varselsaker skal reduseres. 
 

Styret ga sin tilslutning til planen på styremøtet 4.2.2021. 

Gjennomføring av revisjonsplanen 

Året 2021 har vært nok et år utenom det vanlige for Forskningsrådet, så også for Intern-
revisjonen. Covid-19 pandemien har også dette året påvirket arbeidssituasjonen for 
alle. Internrevisjonen har gjennomført revisjonene, som var valgt ut etter de strategiske 
prinsippene, med tre endringer.  
 
Revisjonene av funksjonsgjennomgangen av kommunikasjonsområdet og ressursstyring 
ble ikke gjennomført. Funksjonsgjennomgangen var et delprosjekt i prosjektet F-4251. I 
april 2021 bestemte ledelsen at funksjonsgjennomgangene skulle legges på is. Det ble 
uaktuelt å starte piloten med gjennomgang av kommunikasjonsområdet som IR skulle 
bidra inn i. Det ble heller ikke behov for Internrevisjonens deltagelse i arbeidet med å 
legge til rette for bedre ressursstyring da ressursstyringsarbeidet ble skjøvet fram i tid. 
På møte i revisjonsutvalget 8. juni 2021 ble det besluttet at en kartlegging av timesatser 
brukt av Technology Transfer Offices (TTO-er) skulle inkluderes i planen som erstatning 
for de andre revisjonene.  
 
Gjennomføring av revisjonene TTO-timesatser og IT-sikkerhet er i stor grad 
gjennomført, men ikke avsluttet per 31.12.2021. Det gjenstår å sluttføre revisjons-
rapportene og presentere disse for ansvarlige ledere og Styret ved revisjonsutvalget. 

 
1 Prosjektet skulle skissere hvordan Forskningsrådet kunne utføre sitt samfunnsoppdrag på best mulig måte 

med 425, 400 og 375 årsverk faste stillinger. 
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Overordnet vurdering av styring og kontroll 

Internrevisjonens vurdering er at Forskningsrådet har etablert et helhetlig system for 
styring og kontroll av Norges forskningsråd som i stor grad tilfredsstiller kravene til god 
virksomhetsstyring2 slik kravene er definert av Direktoratet for økonomistyring (DFØ). 
Internkontroll som understøtter styringen og bidrar til at målene for virksomheten nås, 
er integrert i systemet. Det er gjort mye i 2021 for å sørge for at styring, oppfølging, 
kontroll og forvaltning tilpasses Forskningsrådets egenart samt risiko og vesentlighet.  
 
Vår vurdering er basert på gjennomgang av dokumenter, samt på observasjoner av 
aktiviteter på TEAMS-rom, vår deltagelse i diverse møter og utførelsen av revisjons- og 
rådgivningsoppdrag, se vedlegg 1. 
 
Internrevisjonen har gjennom sine enkeltrevisjoner ikke kommet over forhold som kan 
kategoriseres som alvorlig svikt i internkontrollen. Riksrevisjonen har i sin revisjon av 
regnskapsåret 2021, ikke meldt om vesentlige forhold som skulle tilsi at 
Forskningsrådet ikke tilfredsstiller kravene til god virksomhetsstyring. 

Ressursforbruk 

Avdelingen har to tilsatte i 100% stilling. I november 2018 inngikk avdelingen en 
samarbeidsavtale med revisjonsselskapet PriceWaterhouseCoopers (PwC) om kjøp av 
internrevisjonstjenester. Vi har benyttet samarbeidsavtalen til å kjøpe kompetanse og 
kapasitet til å legge om revisjonsplanen, få råd om revisjon av virksomhetsstyring, 
revidere IT-sikkerhet, timesatsene til TTO-ene og EUROSTARS. 
 
Fordeling av all revisjonstid i 2021, vises i diagrammet under. 
 

   
 

 
2 Nærmere informasjon om kravene til god virksomhetsstyring finnes på DFØs nettside: Virksomhetsstyring - 

DFØ (dfo.no) 

https://dfo.no/fagomrader/etats-og-virksomhetsstyring/virksomhetsstyring
https://dfo.no/fagomrader/etats-og-virksomhetsstyring/virksomhetsstyring


 

 

Side 4 

I vedlegg 1 følger en beskrivelse av de enkelte aktivitetene truffet på grunnlag av 
revisjonsarbeidet. 

Status på anbefalinger/forbedringsforslag Forskningsrådet 

Forskningsrådet har et kvalitetssystem, KVALSYS. Inkludert i systemet er det et 
forbedrings- og avvikssystem der IR har lagt inn forbedringsforslag fra revisjonene som 
er gjennomført. Tabellen under viser status på forbedringsforslagene per 31.12.2021.  
 
  

 
 

Det kan ta lang tid å iverksette forbedringsforslagene som IR fremmer overfor 
Forskningsrådet.  Alle forbedringsforslagene fra revisjonene avsluttet før 2020, er 
vurdert og eventuelt iverksatt (lukket) av de ansvarlige lederne. De fleste 
forbedringsforslagene som gjelder IT-sikkerhet, er iverksatt. Revisjonen av Cofund, som 
ble avsluttet i januar 2021, resulterte i syv forbedringsforslag. Noen av disse er lukket i 
januar/februar 2022. IRs erfaring er at de aller fleste av forbedringsforslagene blir 
iverksatt. 

Status på anbefalinger/forbedringsforslag IR 

Høsten 2020 ble det gjennomført en ekstern evaluering av avdelingen. 
Hovedinntrykket til de som evaluerte, var at internrevisjonen i hovedsak samsvarer 
med kravene standardene setter til utøvelsen av internrevisjon. Internrevisjons-
instruksen legger til rette for internrevisjonens uavhengighet gjennom organisering og 
rapporteringslinjer, og den avklarer ansvar og myndighet.  
 
Det ble identifisert forbedringsområder knyttet til rammebetingelser, roller og 
uavhengighet, samt årsplanlegging og kvalitet- og forbedringsarbeid hvor 
internrevisjonen ikke i tilstrekkelig grad oppfyller alle krav. En oversikt over status på 
oppfølgingen av forbedringsforslagene følger under. 
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Som det går fram av oversikten er tre av femten forbedringsforslag lukket i 2021. 
Rammebetingelser, samt roller, ansvar og kommunikasjon mellom IR, ledelse og 
revisjonsutvalget er under endring. Arbeidet med å tydeliggjøre prosessen for 
utvelgelse av revisjonsområder har startet. Ett av forbedringsforslagene er anbefalingen 
om at IR utarbeider en strategi for sitt arbeid. Strategiarbeidet startet ved 
planleggingen av revisjonen for 2021, men strategien er ikke ferdig utarbeidet. Andre 
forslag som IR har til vurdering, er revidering av mandatet til revisjonsutvalget og 
involvering av flere i planprosessen. IR kan også bli bedre på tidsstyring og måling av 
revisjonsarbeidet .  
 



 

Side 6 

 

Vedlegg 1 – Revisjons- og rådgivningsoppdrag 2021 

Planlegging og rapportering 
En oversikt over revisjons- og rådgivningsaktivitetene som er utført i 2020 og 2021 
følger under. 
 

 
 

Oversikten viser at vi i 2021 sammenlignet med 2020, har brukt mer tid på revisjon av 
og rådgivning om kjernevirksomheten og risikoutsatte områder. Vi har brukt mindre tid 
på arbeid med varselkanal, rådgivning, planlegging etc. Oversikten viser at vi har lykkes i 
å følge de prinsippene som lå til grunn ved revisjonsplanleggingen. Tidsbruken i 2021 er 
fordelt på følgende områder: 
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Det ble brukt 3350 timer på revisjons- og rådgivningsoppdrag i 2021. Inkludert i dette 
var 500 timer innkjøpt fra PwC. De ga oss råd om revidering av virksomhetsstyringen og 
planleggingen av 2021 revisjonen. Sammen med oss gjennomførte de revisjonen av 
timesatser TTO og IT-sikkerhet, og de gjennomførte revisjonen av EUROSTARS som 
inngår som en del av EU-revisjonene.  

Virksomhetsstyring 
IRs vurdering er at Forskningsrådet arbeider mer målrettet enn noen gang tidligere med 
systematikk, dokumentasjon og kvalitetssikring av virksomhetsstyring og internkontroll. 
Implementeringen av prosjektet Helhetlig ledelses- og kvalitetssystem (KVALSYS) har 
etter vår vurdering vært av stor betydning for å sikre bedre helhetlig styring og kontroll 
av Forskningsrådets virksomhet.  
 
I den utvidede revisjonen av virksomhetsstyringen har vi hatt hovedfokus på følgende 
to områder: 
 

• Avdelingsdirektørenes vurdering av virksomhetsstyring og internkontroll 

• Risikostyring i prosessene som inngår i Forskningsrådets virksomhetsstyrings- og 
kvalitetssystem - KVALSYS    

 
Avdelingsdirektørenes vurdering av virksomhetsstyring og internkontroll 
Mot slutten av 2020 gjentok vi spørreundersøkelsen fra 2019 om virksomhetsstyringen 
i Forskningsrådet. Formålet med revisjonen var å bistå ledelsen med råd og 
anbefalinger om videre utvikling av virksomhetsstyring, risikostyring og internkontroll. 
Vi stilte spørsmål om avdelingsdirektørenes vurdering av Forskingsrådets organisering, 
styringshjul, styrende dokumenter og helhetlig risikostyring. I 2021 analyserte vi 
resultatene fra begge undersøkelsene og vurderte utviklingen av virksomhetsstyringen 
for de to årene.  
 
Som figuren under viser, var det framgang på flere delområder fra 2019 til 2020. Av de 
fire hovedområdene viste helhetlig risikostyring størst framgang, men framsto fortsatt 
som det mest umodne området.  
  

 
 
Generelt så vi at det var stor spredning i svarene gjennom hele spørreundersøkelsen. 
Gode resultater (høy score) kunne også inneholde svar med lav score, og omvendt. I 
etterkant av presentasjonen, har ledelsen tatt tak i flere av forholdene som analysen 
viste. Det er blant annet jobbet mye med å tydeliggjøre roller og ansvar, ett arbeid som 
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har fortsatt inn i 2022. Ett annet område som det er jobbet mye med er 
Forskningsrådets virksomhetsstyrings- og kvalitetssystem (KVALSYS). 
 
Risikostyring i prosessene som inngår i Forskningsrådets virksomhetsstyrings- og 
kvalitetssystem - KVALSYS  

Spørreundersøkelsene om virksomhetsstyring som IR stilet til avdelingsdirektørene, 
viste at risikostyring framsto som et umodent område. Det førte til at revisjonen 

Forskningsrådets virksomhets- og kvalitetssystem (KVALSYS) ble satt opp i IRs 
revisjonsplan for 2021. 
 
Formålet med revisjonen var å bidra til å styrke risikostyring i Forskningsrådet gjennom 
å kartlegge dagens praksis og, basert på dette, gi anbefalinger om videre 
forbedringsarbeid. Revisjonen skulle omfatte en overordnet gjennomgang av et 
begrenset utvalg av prosesser. Med utgangspunkt i arbeidsprosessmodulen i KVALSYS 
var tilnærmingen til oppdraget å kartlegge 
 

• om og hvordan risikovurderinger gjennomføres  

• om og hvordan det rapporteres på risiko og internkontroll  

• om risikovurderinger og -rapporteringer som gjennomføres er i overensstemmelse 
med Forskningsrådets to arbeidsprosesser for risikostyring 

 

Revisjonen ble basert på dokumentgjennomgang og intervjuer med prosessledere for 
følgende prosesser: 
 

• Utvikle og styre investeringsporteføljen 

• Investere i forskning og innovasjon 

• SkatteFUNN 

• Drifte og utvikle IT-tjenester 

• Anskaffe produkt eller tjeneste 

• Forvalte dokumenter og arkiv 

• Utføre dialogaktiviteter 
 
Revisjonen viste at det har blitt gjennomført risikovurderinger i alle prosessene, men 
metoden varierte. I fire av prosessene hadde det blitt gjennomført risikovurderinger slik 
de er beskrevet i arbeidsprosessen Gjennomføre risikovurderinger. Vi observerte 
imidlertid at det var relativt store forskjeller når det gjaldt å identifisere, iverksette og 
følge opp tiltakene som skal redusere risikoene. Majoriteten fulgte ikke opp om 
tiltakene ble gjennomført og om tiltakene hadde den ønskede effekten. Vi observerte 
også at en prosessleder var usikker på om rapportering av risikobildet, med tilhørende 
oversikt over risikoreduserende tiltak, ble løftet opp til prosesseier. 
 

Parallelt med revisjonen jobbet Forskningsrådet med å forbedre mange av forholdene 
vi observerte. Det ble tatt hensyn til flere av våre observasjoner, konklusjoner og 
anbefalinger som vi presenterte for de ansvarlige for prosessen Gjennomføre 
risikovurderinger.  Vår vurdering er at Forskningsrådet i løpet av året har kommet et 
godt stykke på vei i arbeidet med å risikostyre prosessene.  

Timesatser – Technology Transfer Offices (TTO-er) 
På møte i revisjonsutvalget 8. juni 2021 ble det besluttet at en kartlegging av timesatser 
brukt av Technology Transfer Offices (TTO-er) skulle inkluderes i planen. Formålet med 
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kartleggingen var å få avklart hvordan TTO-ene fører timer på prosjektene og hvordan 
timesatsene beregnes. Det ble bestemt at revisjonen skulle gjennomføres i samarbeid med 
PwC. 
 
I 2021 begynte arbeidet med dokumentasjonsgjennomgang og vi gjennomførte intervjuer 
med ti virksomheter som utfører TTO-aktiviteter.   

 

Revisjonen var ikke avsluttet per 31.12.2021. 

Nytt sakssystem - iFront 
I 2021 har Forskningsrådet jobbet med utskiftning av kjernesystem for saksbehandling 
og oppfølging av FoU prosjekter. Internrevisjonen har bidratt i prosjektet ved å gi 
innspill til forbedring av prosjektoppfølgingsprosessen. Vi har bidratt i arbeidet med 
utarbeidelse av kravspesifikasjon med tilhørende behovsbeskrivelse for 
prosjektoppfølgingen. Vi har organisert og ledet åtte arbeidssamlinger med tema 
risikobasert prosjektoppfølging. I underkant av 40 ansatte deltok på samlingene. I 
gjennomgangen la vi lagt vekt på at 
 

• det etableres en risikobasert tilnærming til kontroll av forskningsmidlene  

• den faglige oppfølgingen av forskningsprosjektenes formål ivaretas   

• aktuelle lover og regler hensyntas i prosjektoppfølgingsarbeidet  

• det gjennom prosjektarbeidet legges til rette for at misbruk av forskningsmidlene 
forhindres og avdekkes  

 
Innspillene fra arbeidssamlingene vil bli benyttet i forbindelse med det videre arbeidet 
med nytt sakssystem.   
 
Internrevisjonen har også organisert en liten del av arbeidet med å vurdere tilbudene 
som er kommet inn. Vi har vært påpasselige med å ivareta vår uavhengige rolle. 
Internrevisjonens medarbeidere har ikke vurdert tilbudene. Vi har tilrettelagt for andres 
vurderinger. 

IT-sikkerhet 
IR gjennomførte en revisjon av IT-sikkerhet i samarbeid med PWC i 2019. Formålet 
med revisjonen var å gi en vurdering av, og innsikt i, modenhetsnivået på 
informasjonssikkerhetsarbeidet (helsesjekk) i Forskningsrådet. Implementeringen av 
forbedringsforslagene fra 2019-revisjonen ble fulgt opp i denne revisjonen som startet 
høsten 2021. Også denne gangen bistod PwC i arbeidet.  
 
I 2021 begynte arbeidet med dokumentgjennomgang og vi gjennomførte intervjuer. 
Utgangspunktet var de samme områdene som ble gjennomgått i 2019, men vi valgte å 
sette søkelys på de ti områdene med lavest score ved revisjonen i 2019. Rammeverket 
ISO 27001 har vært utgangspunkt for revisjonen som har hatt hovedvekt på vurdering 
av styring av informasjonssikkerhet, inkludert vurdering av hvordan styringssystemet er 
innpasset mot NFRs øvrige styringssystem. 
 
Revisjonen var ikke avsluttet per 31.12.2021. 
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Revisorattestasjoner og EU-revisjoner 
Forskningsrådet deltar i flere EU-prosjekter i Horisont 2020 (H2020), herunder bl.a. 
ERA-NET Cofund (COFUND) og Coordination and Support Actions (CSA). De fleste er 
ERA-NET Cofund prosjekter. 
 
I H2020 er det krav om revisorattestasjon (Certificate on the Financial Statements - CFS) 
hvis et prosjekts totale direkte kostnader tilsier at prosjektet kan be om en refusjon fra 
Kommisjonen som overstiger EUR 325.000. Revisjonen må gjennomføres og 
attestasjonen leveres på maler som er fastsatt av Kommisjonen. Det betyr at IR må 
utføre revisjonsarbeidet i henhold til prosedyrene utarbeidet av EU-kommisjonen. 
 
Hittil har Internrevisjonen kun blitt bedt om å utstede CFS for Forskningsrådets 
ERA-NET Cofund prosjekter. Andre prosjekter Forskningsrådet har deltatt i, har ligget 
under beløpskravet om CFS.   
 
Høsten 2021 har Internrevisjonen brukt tid på å veilede saksbehandlere i 
Forskningsrådet som har ansvar for prosjekter som har fått krav om CFS. Vi har 
observert at det er lite kunnskap blant saksbehandlerne om hva en CFS er og hva et 
slikt krav faktisk innebærer. I tillegg har Internrevisjonen brukt noe tid på egen 
kompetanse på området. Vi har bl.a. deltatt på kurs i regi av ERA-LEARN.  
 
COFUND 
Forskningsrådet deltar i over femti ERA-NET Cofund i H2020 og er koordinator i to av 
dem. Cofundene finansierer transnasjonale forskningsprosjekter. Budsjetterte 
kostnader for de norske forskningsprosjektene som Forskningsrådet er med på å 
finansiere, beløp seg per oktober 2020 til ca. EUR 88 millioner. EU-kommisjonen (EC) 
refunderer støtte til dekning av inntil 33% av kostnadene i forskningsprosjektene. 
Refusjonen som gis til Forskningsrådet for å dekke disse kostnadene utgjør dermed 
ca. NOK 290 millioner.  
 
Forskningsrådet har krav om CFS når Forskningsrådets samlede støtte til Cofundets 
utvalgte norske forskningsprosjekter overstiger EUR 984.849. I januar 2021 la 
Internrevisjonen fram en rapport basert på de tre første CFS revisjonene som ble 
gjennomført for ERA-NET Cofund i 2020. Vi hadde utstedt CFSer for:  
 

• ERACoSysMed, støtte til prosjektene: EUR 2 653 358,00  

• ERANet SmartGridPlus, støtte til prosjektene: EUR 1 775 922,76 

• Smart Cities & Communities (ENSCC), støtte til prosjektene: EUR 1 558 965,55 
 
I rapporten oppsummerte vi våre observasjoner og fremmet forslag til forbedringer.  
 
I 2021 gjennomførte vi en revisjon av ERA-NET Cofund prosjektet ACT. Støtte til 
forskningsprosjektene utgjorde EUR 4 608 865,93. Forskningsrådet var koordinator i 
dette prosjektet. Revisorattestasjonen, som ble utstedt i januar 2022, var uten 
forbehold.  
 
EUROSTARS 
Prosjekter i andre EU-program har andre krav til revisjon. EUROSTARS er et felles 
initiativ mellom EUREKA og EU-kommisjonen for å styrke forskningsutførende SMB-er. I 
den ordningen stilles det krav om årlig revisorattestasjon (Annual Certification of 
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Expenditures) av prosjektporteføljen. Internrevisjonen var ansvarlig for revisjonen og 
for tilretteleggingen av revisjonsarbeidet. Forskningsrådet fikk bistand fra 
revisjonsselskapet PwC til gjennomføringen av revisjonen. Revisorattestasjonen var 
uten forbehold.  
 
Andre revisjoner 
Enkelte ganger blir IR også bedt om å gi revisorattestasjoner når Forskningsrådet har 
mottatt midler fra andre tilskuddsforvaltere. I 2021 har vi utstedt en revisjonsattest til 
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som gjaldt arbeidet KILDEN gjør i forbindelse 
med Gender in Norway.  

Rådgivning 
I løpet av 2021 har Internrevisjonen bidratt med råd og veiledning på mange ulike 
områder, herunder: 
  
• støtteberettigede kostnader i FoU-prosjekter  
• prosess for avdekking og oppfølging av misligheter i tilskuddsforvaltningen 
• timesatser i forskningsinstituttene og TTO-ene (før revisjonen ble igangsatt) 
• veiledning masterprogram governance: risikostyring, compliance og internrevisjon  

Annet 
Internrevisjonen har samordnet sine aktiviteter med Riksrevisjonen. En av IRs oppgaver 
er å sørge for god dialog mellom Riksrevisjonen og saksansvarlige i Forskningsrådet. 
Oppgaven er forsøkt ivaretatt i 2021, men mye av dialogen har gått direkte mellom 
saksbehandlere i Forskningsrådet og Riksrevisjonen da de fleste har jobbet på 
hjemmekontor det meste av året.  

Varselkanal 
I løpet av 2021 opprettet Forskningsrådet et eget team som skal behandle 
mislighetssaker. Internrevisjonen har bistått teamet i oppstartsfasen. Bistanden har 
blant annet bestått av veiledning i forbindelse med mottak av mulige varsler.  
 
Internrevisjonen har også brukt noe tid til å følge opp og arbeide videre med varsler 
som var mottatt før 2021.  
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Sak S 17/22: Støtte til norske deltagere i planleggingen av ESFRI-
prosjekter 
Til Styret
Fra Administrerende direktør 

Ansvarlig direktør Kristin Danielsen 
Saksbehandler Odd Ivar Eriksen 
Vedlegg Oversikt over støtte til ESFRI-forprosjekter i perioden 2010-2020  

Bakgrunn 
European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI) har siden 2006 utarbeidet strategiske 
veikart (ESFRI Roadmap) over Europas behov for ny eller oppgradert forskningsinfrastruktur innenfor 
alle områder av forskning. Gjeldende oppdatering av veikartet kom i 2021 og inneholder 22 
prosjekter. Administrasjonen forventer å motta søknader om ESFRI Forprosjektstøtte fra norske 
institusjoner som deltar i planleggingen av prosjektene i ESFRI Roadmap 2021.

EU har støttet den forberedende fasen av ESFRI-prosjekter gjennom såkalte Preparatory Phase 
Projects (PP-prosjekter). Prosjektperioden har vært 3 år med mulighet for 1 år forlengelse. I PP-
prosjektene har EU-kommisjonen forventet at deltakerlandene i et ESFRI-prosjekt utvikler blant 
annet styringsstruktur, planer for felles utnyttelse av infrastrukturen, finansieringsplan inkludert 
størrelsen og fordelingen av felleskostnadene, samt juridisk rammeverk for samarbeidet. Som etter 
tidligere oppdateringer av ESFRI Roadmap, vil også de nye prosjektene i ESFRI Roadmap 2021 kunne 
søke Horisont Europa om støtte til en forberedende fase. EU-finansieringen dekker imidlertid ikke 
deltagernes faktiske kostnader til planleggingen av nasjonale noder for de distribuerte 
infrastrukturene. 

Som del av Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur (INFRASTRUKTUR) har Forskningsrådet siden 
2010 hatt en løpende utlysning av støtte til norske deltagere i planleggingen av ESFRI-prosjekter1.  
Utlysningen har en øvre ramme på 25 mill. kroner, der 15 mill kroner er bevilget. Utlysningen var 
opprinnelig vedtatt å gjelde til utgangen av 2020.  

I denne saken anbefaler derfor administrasjonen at Styret forlenger perioden og øker rammen for en 
fortsatt løpende utlysning. 

Hvorfor saken fremmes 

Styret er porteføljestyret for INFRASTRUKTUR og har ansvar for kvalitetssikring av 
finansieringsordningen. 

1 Styreutvalget for forskningsinfrastruktur vedtok i Sak 15/9 i 2015 at administrasjonens bevilgningsfullmakt for 
den løpende utlysningen utvides til å gjelde ut 2020, dog innenfor en total ramme på 25 millioner kroner. 
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Hovedpunkter  

I samsvar med gjeldende støtteordning foreslår administrasjonen å videreføre den løpende 
utlysningen av støtte til norske forskningsinstitusjoner som deltar eller har deltatt i et PP-prosjekt 
med støtte fra EU-kommisjonen. Utlysningen har følgende føringer: 

• Det norske konsortiet som deltar i PP-prosjekter med finansiering fra EU-Kommisjonen kan 
søke om inntil 500.000 kroner innenfor prosjektperioden (på tre år) til etablering av nødvendige 
nasjonale nettverk, design/case studies for videre utvikling av teknisk/vitenskapelig konsept og 
avklaring av en mulig norsk deltakelse i ESFRI-prosjektene.  

• Det norske konsortiet kan søke om ytterligere 250.000 kroner innenfor en prosjektperiode på 
inntil to år til fortsatt norsk deltagelse i planleggingsfasen på europeisk nivå etter at Kommisjonen 
har avsluttet sin PP-finansiering. Denne støtten kan gis til de norske konsortiene som har deltatt i 
Preparatory Phase. Dette gjelder også prosjekter som kom på ESFRI Roadmap i 2016 og 2018. Denne 
typen støtte kan søkes kun én gang.  

Vurderingen av om det gis tildeling baseres kun på om søknaden tilfredsstiller en av de to ovenfor 
angitte føringene. Det er m.a.o. en rettighetsbasert tildelingsordning der det hverken foretas 
forskningsfaglige eller strategiske vurderinger. I samsvar med gjeldende praksis foreslår 
administrasjonen derfor at bevilgningsfullmakten fortsatt legges til avd. dir.  Dette er etter 
administrasjonens vurdering i samsvar med Forskningsrådets gjeldende retningslinjer for delegering 
av bevilgningsmyndighet.   

I henhold til ovenfor nevnte retningslinjer skal styrende organ holdes løpende orientert om 
administrasjonens bevilgninger. Vi har derfor, i eget vedlegg, oppsummert støtte til norske deltagere 
i planleggingen av ESFRI-prosjekter tildelt fra starten av og frem t.o.m. 2020. Det er så langt tildelt 
15,13 mill. kroner i INFRASTRUKTUR som ESFRI Forprosjektstøtte. 

Forslag til vedtak 

Den løpende utlysningen av støtte til norske deltagere i planleggingen av prosjekter på ESFRI 
Roadmap forlenges ut 2027. Administrasjonens bevilgningsfullmakt for den løpende utlysningen 
forlenges tilsvarende og utvides med 5 mill. kroner til totalt 30 mill. kroner. Støtte kan tildeles i 
henhold til kriterier angitt ovenfor.



Vedlegg: Oversikt over støtte til ESFRI-forprosjekter 

Prosjekt (akronym)1
Tildelt  
beløp  
[kkr] 

Status 

SIOS 3.000 Norge er vertskap for SIOS- Kunnskapssenter i Longyearbyen.
ECCSEL 3.000 Norge er vertskap. Vertsinstitusjon er NTNU.

CESSDA   500 
Tildeling under PP-prosjektet. Norge er vertskap for CESSDA 
ERIC i Bergen.

CLARIN 495 Tildeling under PP-prosjektet. Norge er medlem i CLARIN ERIC.
ESSurvey 257 Tildeling under PP-prosjektet. Norge er medlem i ESS ERIC.

AURORA BOREALIS 85 
Tildeling under PP-prosjektet. Forberedelsene ble avsluttet fordi 
ingen medlemsland eller assosierte land var villig til å forplikte seg 
til vertskap og/eller finansiering.

ESS i Lund Norge er medlem i European Spallation Source ERIC i Lund.

ESRF 
Norge har vært medlem fra starten i 1993. Medlemskapet 
finansieres direkte fra KD.

EISCAT_3D 413 
Tildeling under PP-prosjektet. Norge er medlem i EISCAT 
Association.

EMSO Norge er medlem i EMSO ERIC.
PRACE UNINET Sigma deltar på institusjonelt nivå.
EPOS 496 Tildeling under PP-prosjektet. Norge er medlem i EPOS ERIC.
Euro-Argo Norge er medlem i Euro Argo ERIC.

ICOS   
500 
250 

Tildeling under PP-prosjektet. 
Tildeling etter PP-prosjektet ble avsluttet 
Norge er medlem i ICOS ERIC.

EMBRC 
488 
250 

Tildeling under PP-prosjektet.
Tildeling etter PP-prosjektet ble avsluttet 
Norge er medlem i EMBRC ERIC.

LIFEWATCH  
500 
250

Tildeling under PP-prosjektet.
Tildeling etter PP-prosjektet ble avsluttet

BBMRI   Norge er medlem i BBMRI ERIC. 

EATRIS 440 Tildeling under PP-prosjektet. Norge er medlem i EATRIS ERIC

ELIXIR      358 
Tildeling under PP-prosjektet. Norge er medlem i ELIXIR som er 
etablert som et "Special project" i EMBL-avtaleverket.

ECRIN Tildeling under PP-prosjektet. Norge er medlem i ECRIN ERIC.

EuroBioImaging 
350 
250 

Tildeling under PP-prosjektet.  
Tildeling etter PP-prosjektet ble avsluttet 
Norge er medlem i EuroBioimaging ERIC

EU Open screen 
490 
250 

Tildeling under PP-prosjektet. 
Tildeling etter PP-prosjektet ble avsluttet 
Norge er medlem i EU OPENSCREEN ERIC.

ISBE 10 Tildeling under PP-prosjektet.
AnAEE 496 Tildeling under PP-prosjektet.

Windscanner 
500 
250 

Tildeling under PP-prosjektet. 
Tildeling etter PP-prosjektet ble avsluttet. (255854 - WindScanner 
ESFRI Interim Phase Participation)

DiSSCo 500 
Tildeling under PP-prosjektet. DiSSCo kom med i oppdateringen 
av ESFRI Roadmap i 2018

ACTRIS 
500 
250 

Tildeling under PP-prosjektet (283082 - Framing "Aerosols, 
Clouds, and Trace gases Research InfraStructure" in Norway) 
Tildeling etter PP-prosjektet (320886 - Aerosols, Clouds, and 
Trace gases Research InfraStructure in Norway - ESFRI Support 
Activity)

Sum: 15.128 

1 Se ESFRI Roadmap 2021 for fullstendig prosjekttittel og nærmere beskrivelse. 
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