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Internasjonal forankring av FoU-statistikken

1950-tallet; partielle sammenligninger 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 2015 
– Oppdatering av språk og definisjoner. Fem kriterier:

novel, creative, uncertain, systematic, transferable and/or reproducible.
– Samlet presentasjon av UoH-sektoren
– Flere veier til god FoU-statistikk
– Survey fortsatt sentralt, men åpner for mer 

bruk av administrative data
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Kreativ virksomhet som utføres 
systematisk for å oppnå økt kunnskap –
herunder kunnskap om mennesket, kultur 
og samfunn – og omfatter også bruken av 
denne kunnskapen til å finne nye 
anvendelser. Som en generell regel skal alt 
arbeid som kommer inn under FoU 
inneholde et nyhetselement. 
3 aktivitetstyper: 
Grunnforskning. 
Anvendt forskning. 
Utviklingsarbeid.



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.
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http://www.nifu.no/


Målet med arbeidet vårt

Kunnskapsgrunnlaget om det norske forskningssystemet
Nasjonal statistikk for Norge, del av internasjonale FoU-statistikk (OECD og 
Eurostat)
NIFU videreformidler data (FoU-statistikkbanken) til brukere innen forvaltning 
og samfunnsliv. Indikatorrapporten. Konkrete henvendelser/prosjekter.
– Utgangspunkt for videre forskning, analyse, evalueringer og indikatorutvikling. 

Stortingsmeldinger, proposisjoner og andre offentlige dokumenter. Generell 
samfunnsdebatt.
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FoU-utgifter i UoH-sektoren 2015 (2017-struktur til høyre). 
Mill. kr
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Lærestedstruktur i 2015 Totalt Lærestedsstruktur i 2017 Totalt
Universitetet i Oslo 3 692 Universitetet i Oslo 3 692 
Norges teknisk-naturvitenskapelige 
universitet 3 136 

Norges teknisk-naturvitenskapelige 
universitet 3 386 

Universitetet i Bergen 1 925 Universitetet i Bergen 1 925 
UiT Norges arktiske universitet 1 463 UiT Norges arktiske universitet 1 530 
Norges miljø- og biovitenskapelige 
universitet 1 099 

Norges miljø- og biovitenskapelige 
universitet 1 099 

Universitetet i Stavanger 481 Universitetet i Stavanger 481 
Universitetet i Agder 339 Nord Universitet 346 
Universitetet i Nordland 251 Universitetet i Agder 339 
Norges Handelshøyskole 201 Norges Handelshøyskole 201 
Andre1 937 Andre2 937 
Sum univ. og vitenskapelige høgskoler 
m.fl. 13 524 Sum univ. og vitenskapelige høgskoler m.fl. 13 935 
Statlige høgskoler 1 999 Statlige høgskoler 1 587 

Høgskolen i Oslo og Akershus 610 Høgskolen i Oslo og Akershus 610 
Høgskolen i Buskerud og Vestfold 244 Høgskolen i Sørøst-Norge 352 
Høgskolen i Bergen 142 Høgskulen på Vestlandet 267 
Høgskolen i Sør-Trøndelag 118 Høgskolen i Innlandet 197 

Øvrige statlige høgskoler 884 Øvrige statlige høgskoler 160
Helseforetak med 
universitetssykehusfunksjon 3 186 

Helseforetak med 
universitetssykehusfunksjon 3 186 

Totalt 18 709 Totalt 18 709 



Forrige FoU-undersøkelsen (2015)
Ved fristens utløp hadde under 30% svart (totalt i sektoren)
Påminnelse en uke før fristen og 2 purringer etter fristen
Totalt i kontakt med 70-80 % av respondentene
Kontaktes alltid: nye enheter, enheter som ikke har svart på lenge og 
enheter med mye ekstern finansiering 
Våre henvendelser gjelder som regel mangelfull utfylling av punkt om 
(ekstern) finansiering; 
– Mangler FoU-andeler 
– Mangler refordeling av samfordelte/ufordelte utgifter
– Ikke samsvar eksternt finansierte årsverk og ekstern finansiering

Endelig svarprosent på over 80 %
Resten konstrueres vha tidligere svar og administrative data 
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FoU-undersøkelsen i UoH-sektoren 

Samler informasjon på lærestedsnivå, fakultet og institutt
 Fra 47 læresteder i 2015 til 32/33 i 2017
Totalundersøkelse på institutt/avdelingsnivå (i underkant 
av 400 enheter)
Viktigste datakilder:
 spørreundersøkelse på web (80 % svar)
 administrative data (regnskap og personal)
 data om tidsbruk 
Forskerpersonalregister
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Lærested Enheter
ARKITEKTUR- OG DESIGNHØGSKOLEN I OSLO 4
DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET 1
DRONNING MAUDS MINNE HØGSKOLE 1
FORSVARETS HØGSKOLE 1
HANDELSHØYSKOLEN BI 8
HØGSKOLEN I INNLANDET 11
HØGSKOLEN I MOLDE - VITENSKAPELIG HØGSKOLE I 
LOGISTIKK 3
HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS 24
HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE 20
HØGSKOLEN I ØSTFOLD 6
HØGSKULEN I VOLDA 5
HØGSKULEN PÅ VESTLANDET 11
HØYSKOLEN KRISTIANIA 5
KUNSTHØGSKOLEN I OSLO 1
LOVISENBERG DIAKONALE HØGSKOLE 1
NLA HØGSKOLEN 1
NORD UNIVERSITET 6
NORGES HANDELSHØGSKOLE 6
NORGES IDRETTSHØGSKOLE 5
NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET 15
NORGES MUSIKKHØGSKOLE 1
NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET 60
POLITIHØGSKOLEN 1
SAMISK HØGSKOLE/SAMI ALLASKUVLA 4
UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET 39
UNIVERSITETET I AGDER 25
UNIVERSITETET I BERGEN 38
UNIVERSITETET I OSLO 45
UNIVERSITETET I STAVANGER 17
UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD 4
VID VITENSKAPELIGE HØGSKOLE 4
WESTERDALS OSLO ACT 1

374



FoU-undersøkelsen 2017 – kontakt/forankring

Informasjon om undersøkelsen
– Mail til ledelse (rektor, universitetsdirektør, prorektor for forskning, økonomidirektør) 
– Oppdatering av veiledning og info på web 
– Møteturne til universiteter og store statlige høgskoler, feb.-mars 2018

Kontaktpersoner ved lærestedene og NIFU 
– Kontaktperson ved forskningsadministrasjon (info til respondenter, følge opp)
– Kontaktperson for leveranse av regnskapsdata til FoU-undersøkelsen
– God erfaring med aktiv rolle på fakultetsnivå (purre)
– Alle læresteder får egen kontaktperson ved NIFU

Respondenter 
– Instituttleder, ev kontorsjef/andre personer ved enheten – ta kontakt ved spørsmål!

Tilbakemeldinger om lærestedenes erfaringer med tidligere FoU-
undersøkelser
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FoU-undersøkelsen i UoH-sektoren, hovedprinsipper

Utgangspunkt i utført FoU 
– utgifter ikke inntekter/bevilgninger, eller planlagt FoU
– FoU-utgiftene registreres lokalt der forskningen ble utført (utfordrende ved sentre/fakultet osv)

Metode: kombinasjon av administrative data og spørreskjema
– Lage best mulig statistikk - kvalitet og detaljer
– «Bry» fagenhetene minst mulig 
– Smart bruk av tilgjengelige data/metoder

«Skjønnsmessig» er ikke det samme som unøyaktig
– FoU-undersøkelsen forsøker å fremskaffe data som ikke finnes andre steder
– Det nivået der forskningen utføres er nærmest til å anslå dette (andel grunnforskning, andel 

tematiske/teknologiske prioriteringer og FoU-andel av eksterne midler)
– Kombinert med tidsbruksdata
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FoU-statistikk baseres på regnskapsdata
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Regnskapsopplysninger 
– Fra lærestedene sentralt. Fra 2015 rapportert via NSD/DBH, tar sikte på årlig fra 2017 
– Store eksterne finansieringskilder (Forskningsråd, fond)

Prosjekt 2015: Kunnskapsdepartementet, Universitets- og høgskolerådet, 
Norges forskningsråd, NSD, NIFU, representanter fra sektoren (UiO, UiB, 
UiT og HiT)
– Målsetting: at arbeidsgruppen utvikler forslag til standardisert overordnet modell for datafangst som 

sikrer bedre datakvalitet og som kan forenkle og effektivisere institusjonenes rapporteringsarbeid. 

Mindre byrde for respondentene med forhåndsutfylling i web-skjema
– Gjenstår kontroll og refordeling av forhåndsutfylte data, faglige spørsmål og FoU-andeler

Enhetlig rapporteringssystem og mer komplette data
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«Saldobalanse»
– Beløp pr. konto på 3-siffernivå, finansieringskilde og kostnadssted. 

Interntransaksjoner
– Alle interne transaksjoner pr. konto, finansieringskilde og kostnadssted.
– Nytt i 2017: Spesifisering av at dette ønskes for å utligne eventuelle interne transaksjoner på instituttnivå

Investeringer:
– Tilgang i note 4 og 5, pr. finansieringskilde og kostnadssted. 
– På sikt ønskes egen konto for vitenskapelig utstyr i kontoplanen

Finansieringskilder
– Basert på Note 1 i årsregnskapet. 
– Nytt i 2017: ber om opplysninger om utenlandsk finansiering hvis mulig
– 2019?: Skille på transfer/exchange funds ≈ bidrags/oppdrags finansiering

Kostnadssteder
– Navn på kostnadssted/institutt må enkelt la seg identifisere, NIFU ber om tilleggsinfo her.
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Hva skal leveres til NSD/DBH innen 15. mars? 



Hva gjøres med mottatte regnskapsfiler?

NSD:
– Klassifiserer kontiene etter standardkontoplan i henhold til NIFUs utgiftsarter på 3 siffernivå
– Klassifiser kontoklasse 9 for hver enkel institusjon.

NIFU mottar:
– Kvalitetssikrede datafiler 
– Saldobalanse med fakultet/institutt, finansieringskilde og utgiftsart
– Data fra årsregnskapet

NIFU:
– Samler alle datafiler 
– Legger på NIFU-koder for instituttnr, finansiering, utgiftsart
– Lærestedene står fritt mht bruk av 9-serien, så langt det har vært mulig er kun konto som synliggjør reelt 

forbruk ved det enkelte institutt tatt med
– Forhåndsutfyller ett spørreskjema for hvert institutt med informasjon om finansiering per kilde og art 
– (+ personaldata)
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I reviderte retningslinjer (OECDs Frascati-manual) anbefales 
tidsbruksundersøkelser minimum hvert 5. år
I 2017 gjennomførte NIFU en slik undersøkelse i samarbeid med 
NOKUT (underviserundersøkelsen).
– Alle faglig og vitenskapelig ansatte ved norske høyere utdanningsinstitusjoner, 

uavhengig av stillingsandel og finansieringskilde

Dataene brukes til beregning av FoU
– FoU-lønn for basisfinansierte stillinger
– Unike FoU-koeffisienter per lærested, stilling (stillingsgruppe), fagområde
– Svarprosent omkring 40%
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Tidsbruksundersøkelser i FoU-statistikken



Tidsbruk: Faste vitenskapelige/faglige stillinger
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Tidsbruk: Professorer etter lærestedstype
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Oversikt over enheter med FoU ved universiteter, høgskoler, helseforetak og i 
instituttsektoren, med opplysninger om sektortilknytning, lærested, fakultet, institutt, 
avdelinger og region
Informasjon fra lærestedenes nettsider
Register for Forskningsrådets oversikt over universiteter, høgskoler, 
forskningsinstitutter og helseforetaksavdelinger fra og med 2012.
Oppdatert med alle organisasjonsendringer per 1.1., løpende oppdateringer
Årgangsoversikter per FoU-statistikkår
– Lærested, fakultet, institutt/avdeling/senter (3 nivåer)
– Input fra lærestedene, organisasjonskart og institusjonens hjemmeside
– Årgangshistorikk fra 1977 til 2018 (årganger før 1977 finnes på utskrifter/i trykte rapporter tilbake til 

1961)
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Institusjonsregisteret



Arbeidssyklus for FoU-statistikken 2017
15. mars 2018: lærestedene rapporterer regnskapsdata til NSD
20. mars: NSD videreformidler data til NIFU
Ultimo mars: NIFU klargjør data for utfylling av web-skjema.
Medio april: utsendelse av spørreskjema (mail med web-innlogging)
Mai: svarfrist 
Mai/juni: purring, registrering og kontroll av besvarelser
Juli: deadline
August/oktober: kontroll og kvalitetssikring
November: ferdigstilling av statistikken 2017

Tilleggsundersøkelser: kort skjema sendes alle aktuelle enheter få dager etter 
mottatt hovedskjema

På sikt arbeide mot flere forenklinger (FoU % eksterne midler, lønn)
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www.nifu.no
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