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Internasjonal forankring av FoU-statistikken

1950-tallet; partielle sammenligninger av «FoU» i Japan, USA

Siden 1963 baserer FoU-statistikken seg på OECDs 

”Frascati Manual” 

– Grunnleggende definisjoner av FoU, 

retningslinjer, anbefalinger og best practice

– Avgrenser aktiviteter som skal inkluderes i 

begrepet FoU

Revisjon av manualen 2015 (Norge aktivt med)

– Oppdatering av språk og definisjoner

– Første samlede presentasjon av UoH-sektoren

– Flere veier til god FoU-statistikk

– Survey fortsatt sentralt, men åpner for mer 

bruk av administrative data

– Manualen implementeres fullt ut for 2016
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Hvem utarbeider norsk FoU-statistikk?

NIFU (NAVFs Utredningsinstitutt) startet 

med FoU-statistikk i 1963

Avtale med Norges forskningsråd

Toårige totalundersøkelser i UoH-sektoren, forenklet statistikk 

mellomliggende år

NIFU er nasjonal statistikkprodusent av FoU-statistikk for UoH-

sektor og instituttsektor, herunder også helseforetakene. 

Statistisk sentralbyrå har ansvar for næringslivet.

NIFU har koordineringsansvar. Utarbeider total FoU-statistikk 

for Norge og rapporterer dataene internasjonalt til OECD og 

Eurostat.
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http://www.nifu.no/


Målet med utarbeidelsen av FoU-statistikken

Viktig del av kunnskapsgrunnlaget om det 

norske forskningssystemet

Lage best mulig statistikk, både høy kvalitet og detaljert nok 

Samtidig:

«Bry» fagenhetene minst mulig 

Smart bruk av tilgjengelige data/metoder
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Hva skal dere med det?

NIFU videreformidler data (FoU-statistikkbanken) til brukere innen 

forvaltning og samfunnsliv. Konkrete henvendelser/prosjekter.

Utgangspunkt for videre forskning, analyser, evalueringer. 

Stortingsmeldinger, proposisjoner og andre offentlige dokumenter.

Generell samfunnsdebatt.
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Kjennetegn FoU-undersøkelsen i UoH-sektoren

Viktigste datakilder:

 spørreundersøkelse (80 % svar), web-skjema fra 2007, 

forhåndsutfylte regnskapsdata

 administrative data (regnskap og personal)

 data om tidsbruk 

Totalundersøkelse på institutt/avdelingsnivå

Regnskapsopplysninger fra lærestedene sentralt og                

store eksterne finansieringskilder

Forskerpersonalregister (individregister)

Tidsbruksundersøkelse (hittil ca hvert 10 år, revidert Frascati 

manual anbefaler hvert 5. år)
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FoU-statistikk baseres på regnskapsdata
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Beregning av totaltall som utgangspunkt for 

beregning av FoU-ressurser

Forhåndsutfylling av web-skjema (da gjenstår kun 

faglige spørsmål og FoU-andeler)

Kvalitetssikring av innkomne svar

Konstruksjon av svar fra enheter som ikke svarer 

på spørreskjema

Mars 2016



Hvorfor endret innsamling av 

regnskapsdata?

Regnskapsdata er naturligvis ikke laget for FoU-statistikk -
tilrettelegging er nødvendig 

NIFU har gjennom årene arbeidet kontinuerlig med kvaliteten på 
grunnlagsdata og har hatt kontakt med regnskapsavdelinger ved 
læresteder som inngår i statistikken (møter med store læresteder)

Ikke alle læresteder har kunnet gi oss regnskapsdata

Ønskelige med mer enhetlig system for rapportering av regnskaps-
dataene (hittil veldig mange ulike oppsett, mye håndarbeid)

Mindre byrde for respondentene: forhåndsutfylling av spørreskjema 
for flere læresteder

Bedre data, av høyere kvalitet, økt grad av gjenkjennelighet og 
enklere for respondentene og regnskapsavdelingene etter at 
sistnevnte har etablert rutiner for datauttak 
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Prosjekt for tilrettelegging av regnskapsdata 

for bruk i FoU-statistikken

Forankret hos Kunnskapsdepartementet, Universitets- og 

høgskolerådet, Norges forskningsråd, NSD NIFU og 

representanter fra sektoren (UiO, UiB, UiT og HiT). 

Fra mandatet: Målsettingen er at arbeidsgruppen skal 

utvikle forslag til en standardisert overordnet modell for 

datafangst som sikrer bedre datakvalitet og som kan 

forenkle og effektivisere institusjonenes 

rapporteringsarbeid. 

Mange møter gjennom 2015: Økt gjensidig forståelse og 

læringsprosess for FoU-statistikkens behov og 

regnskapsdataenes muligheter 
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NSDs rolle

Ny mottaker av regnskapsdata til FoU-statistikken 

f.o.m. regnskapsåret 2015

Lang erfaring med mottak og kontroll av store 

datamengder

Gjøre rapportering av regnskapsdata for FoU-

statistikk til del av standardrapportering til DBH

Felles kontaktliste for NIFU og NSD for rapportering 

av regnskap til FoU-statistikken

I samarbeid med representanter for lærestedene og 

NIFU klassifisere alle kontiene i standardkontoplan 

(3 siffernivå) i henhold til FoU-statistikkens 

utgiftsarter

Klassifiser kontoklasse 9 for hver enkel institusjon
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«Saldobalanse»

– Beløp pr. konto på 3-siffernivå, finansieringskilde 

og kostnadssted. 

Interntransaksjoner

– Alle interne transaksjoner pr. konto, 

finansieringskilde og kostnadssted.

Investeringer:

– Tilgang i note 4 og 5, pr. finansieringskilde og 

kostnadssted. 

Finansieringskilderegister

Kostnadsstedsregister
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Hva skal leveres i DBH? 5 excel-filer:
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Hva skal leveres i DBH?

Det vil bli lagt ut excel-maler på hjemmesiden til NSD/DBH. 

Erfaring fra testbrukere viser at det går greit å sette opp 

rapporter i Agresso som tar ut ønskede data.

Eksempel på levering punkt 1)

Eksempel på levering punkt 4) 

4)



Hva gjør NSD med mottatte filer?

Legger til i «saldobalanse» filen:

– Finansieringskilde

– Kostnadssted

– Utgiftsart ut fra klassifiseringen av kontoplanen og kontoklasse 9.

Sender over til NIFU:

– Mottatte datafiler 

– Saldobalanse med fakultet/institutt, finansieringskilde og utgiftsart

– Data fra årsregnskapet
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Kontaktpersoner for spørreskjema om FoU      
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1) Kontaktperson per lærested (gjerne FoU-

koordinator, ev. fakultetsnivå): NIFU ber om 

dette når ledelse og FoU-koordinator 

informeres om FoU-undersøkelsen

2) Respondenter ved lærestedet: Ber FoU-

koordinator om oversikt over instituttledere. 

Ønsker at faglig nivå skal se instituttets svar. 

Ofte kontorsjef som svarer, eller andre. 

3) 6 kontaktpersoner ved NIFU: fordeling av 47 

læresteder 



Kontaktpersoner for regnskapsdata
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1. NIFU har tom 2013-statistikken oversikt over de 

som leverer regnskapsdata til FoU-statistikken 

2. Fra og med 2015 er det NSD som får 

førstehåndsinfo om hvem som skal levere data 

(via DBH)

3. Viktig for NIFU ved spørsmål om tallene

4. Ny rolle for lærestedets kontaktperson for 

regnskapsdata; være lærestedets interne 

kontaktperson ved spørsmål om regnskapsdata 

fra respondentene



Arbeidssyklus for FoU-statistikken 2015

• Nov 2015: spesifiseringen av ny regnskapsmodul for FoU-statistikk  

• Des 2015: lærestedenes mottar info om nytt opplegg for rapportering 
av regnskapsdata

• 20. mars 2016: lærestedene rapporterer regnskapsdata til NSD

• 29. mars: NSD videreformidler data til NIFU

• Primo april: NIFU klargjør data for utfylling av web-skjema.

• Medio april: utsendelse av spørreskjema (mail med web-innlogging)

• Mai: svarfrist 

• Mai/juli: purring, registrering og kontroll av besvarelser

• August: deadline

• September/oktober: kontroll og kvalitetssikring

• November: ferdigstilling av statistikken 2015

• Tilleggsundersøkelser: innenfor havbruk, marin, utdanning…. Høsten 
2016. Resultater klare 2017.
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