
Nøkkeltall/årsrapportering for 2015 for institutter som omfattes av 
Retningslinjer for statlig basisfinansiering av forskningsinstitutter 
 
Etter avtale med Norges forskningsråd, innhenter NIFU nøkkeltall/årsrapport 
for institutter som omfattes av Retningslinjer for statlig basisfinansiering av 
forskningsinstitutter. Det vises i denne sammenheng også til brev fra Norges 
forskningsråd.  
 
Vedlagt følger skjema for rapportering av nøkkeltall for instituttets virksomhet i 
2015 og veiledning for utfylling av skjemaet. Opplysninger som rapporteres i 
skjemaets del 1-4 vil bli bearbeidet og gjort tilgjengelig på instituttnivå i 
Forskningsrådets årsrapporter. Rapporterte data vil også bli benyttet for 
beregning av indikatorer som anvendes i datagrunnlaget for utregning av 
resultatbasert grunnbevilgning for instituttsektoren. Skjemaets del 5 - FoU-
statistikk - vil bare bli benyttet til statistiske formål, det vil si at disse dataene 
ikke vil bli publisert for enkeltinstitutter.  
 
Veiledningen gir mer utfyllende informasjon om utfylling av skjemaet. Ved 
eventuelle uklarheter og spørsmål, ber vi om at man tar kontakt.  
 
Elektronisk versjon av skjemaet (Excel-format) og veiledning kan lastes ned 
fra NIFUs nettsider: (under Statistikk/Pågående undersøkelser/Nøkkeltall for 
forskningsinstitutter 2015). Vi ber om at rapporteringen av nøkkeltallene gjøres 
via webskjema som finnes på samme nettside. 
 
Påloggingsinformasjon for instituttet er å finne i mottatt brev/epost. 
 
Denne henvendelsen er også sendt på epost til instituttet med en unik lenke til 
instituttets webskjema. 
 
Fristen for rapportering av nøkkeltall er 1. april. Av hensyn til den videre 
bearbeiding er det viktig at fristen overholdes.  

Til  
Institutter som omfattes av retningslinjer for statlig 
Basisfinansiering av forskningsinstitutter 
 
 
 
 
 

Oslo, 01.02.2016 Deres ref.:  
 Vår ref.:    
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Endringer i rapporteringsskjemaet 
Det har kommet inn et nytt spørsmål; 1.18 Disponering av STIM-EU-midler. I 
tillegg er det gjort noen presiseringer i veiledningen til økonomidelen. I del 5 
FoU-statistikk er det endringer i 5.11 Temaområder og 5.12 Teknologiområder, 
som følge av at nye satsingsområder er nedfelt i regjeringens Langtidsplan for 
forskning og høyere utdanning. Det bes om at instituttene leser grundig 
gjennom veiledningen, og rapporterer data og opplysninger i henhold til de 
definisjoner og klassifikasjoner som gjelder. 
 
Det bes om at instituttene leser grundig gjennom veiledningen og rapporterer 
data og opplysninger i henhold til de definisjoner og klassifikasjoner som 
gjelder.  
 
Det minnes om at instituttene skal legge ved navnelister for avlagte 
doktorgrader der minst 50 prosent av doktorgradsarbeidet har vært utført ved 
instituttet eller der instituttet har bidratt med minst 50 prosent av finansieringen 
(punkt 2.2). 
Spesifikasjon av avlagte doktorgrader sendes som vedlegg til e-post til 
foustat@nifu.no. 
 
Ajourføring av NIFUs forskerpersonalregister 
NIFU etablerte i 1965 et forskerpersonalregister som omfatter forskere og 
øvrig personale i faglige eller høyere administrative stillinger ved 
forskningsinstitutter, universiteter, vitenskapelige og statlige høgskoler. 
Registeret utgjør en viktig del i NIFUs arbeid med FoU-statistikk og nøkkeltall.  
 
I forbindelse med den forestående oppdateringen av registeret ber vi om en 
oversikt over universitets- og høgskoleutdannet personale som deltok i FoU 
eller administrasjon av FoU, og som hadde arbeidsplass ved instituttet per 31. 
desember 2015. 
 
Oversikten må inneholde følgende opplysninger: 

• Navn 
• fødselsdato og -år 
• fullstendig stillingstittel 
• stillingsprosent  
• høyeste grunnutdanning (gradsbetegnelse) 
• eventuell doktorgrad (gradsbetegnelse) 

 
Dersom instituttet benytter statens lønnsplan ber vi om at stillingskode blir 
påført oversikten. For institutter som har avdelinger flere steder i landet, bes 
det om at oversikten også har med den enkeltes arbeidssted siden dataene 
benyttes til regional statistikk. 
 
Data om forskerpersonalet vil blant annet bli brukt til statistikk etter nivå. 
Dersom instituttets stillingstitulatur eller stillingskoder ikke entydig identifiserer 

mailto:foustat@nifu.no


personer på øverste forskernivå, dvs. forskere med professorkompetanse eller 
tilsvarende (“forsker I”), ber vi om at det merkes av i oversikten for de 
personer ved instituttet som er vurdert på dette nivået .Vi ber om at den 
vedlagte utskrift av personer i hovedstilling fra forrige registrering (per 2014) 
ajourføres, eller at det sendes inn en ny utskrift eller fil. Gi beskjed dersom det 
vil være til hjelp å få tilsendt de vedlagte utskrifter elektronisk.  
 
Opplysninger om forskerpersonalet sendes per e-post til foustat@nifu.no 
innen 26. februar.  
 
Eventuelle spørsmål kan rettes til:  
Kristoffer Rørstad (e-post: kristoffer.rorstad@nifu.no eller tlf. 92 81 97 22)  
Bo Sarpebakken (e-post: bo.sarpebakken@nifu.no eller tlf. 96 09 40 42) 

Med vennlig hilsen 
NIFU 

                                                 
Bo Sarpebakken      Kristoffer Rørstad 

 
 
 
Vedlegg: 
Skjema for innhenting av nøkkeltall 2015 
Veiledning for innhenting av nøkkeltall 2015 
Utskrift for forskerpersonalregisteret per 31.12.2014  
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