
Til ledelsen ved instituttet 

 

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. Instituttet vil også motta en separat 

henvendelse fra NIFU angående oppdatering av Forskerpersonalregisteret.  

Det er ikke foretatt noen endringer i skjemaet i forhold til tidligere, men det er gjort noen 

presiseringer i veiledningen som omfatter instituttets økonomi, samt punktene 1.7, 1.17, 1.18 og 2.6. 

Se nærmere om dette i veiledningen. 

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.  

Noen av tema- og teknologiområdene i delen med FoU-statistikk vil bli fulgt opp med 

tilleggskartlegginger. Institutter med FoU-aktivitet på områdene dette gjelder, vil få egne 

spørreskjemaer etter at nøkkeltallene/FoU-statistikk er rapportert.  

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). Denne sendes som vedlegg til e-post til 

foustat@nifu.no. 

Veiledning, skjemaer i pdf og excel er tilgjengelig og nedlastbart på følgende nettside:  

https://www.nifu.no/undersokelser/nokkeltall-forskningsinstitutter-2019/ 

 

Vi ber om at rapporteringen av nøkkeltallene gjøres via følgende webskjema:  

UNIK LENKE TIL INSTITUTTET 

Fristen for rapportering av nøkkeltall er 3. april. Av hensyn til den videre bearbeiding er det viktig at 

fristen overholdes.  Denne henvendelsen sendes bare som e-post. 

 

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  

Kristoffer Rørstad 

Seniorrådgiver/prosjektleder 


