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Forespørsler kan rettes til:
Bo Sarpebakken -  tlf 977 58 284

bo.sarpebakken@nifu.no
foustat@nifu.no

Institusjonens navn: Tlf.:

Kontaktperson: E-post:

Ja Nei
Sett kryss

Dersom ja, vennligst fyll ut spørreskjemaet etter beste skjønn. 

B Driftskostnader 2019
Oppgi institusjonens samlede driftskostnader i 2019, fordelt på 
kostnadstype. Anslå etter beste skjønn andelen til FoU kostnadsført ved institusjonen og utført av personale
for hver kategori. som har sin arbeidsplass der. FoU-kostnadene bes 

anslått i prosent etter beste skjønn. De skal omfatte

Totale alle direkte kostnader til FoU og en beregnet del 
Driftskostnader kostnader Herav 

(1000 kr) til FoU (%)
Egenutført virksomhet
Lønnskostnader
Andre driftskostnader
Avskrivninger
Sum driftskostnader til egenutført virksomhet 0

Utført i Norge
Utført i utlandet
Sum direkte prosjektkostnader utført av andre 0
Sum driftskostnader 0

C Investeringskostnader 2019

Totale 
Investeringskostnader kostnader Herav 

(1000 kr) til FoU (%)
Utstyr, instrumenter og lignende
Nybygg, anlegg, tomter og lignende
Sum investeringskostnader 0

av slike.
varige driftsmidler og anleggsmidler, fratrukket evt. salg

vedrørende faglig aktivitet utført ved institusjonen her.

A Ble det utført FoU ved institusjonen i 2019?

samsvare med årsverkene under pkt. E.
inklusive pensjon og arbeidsgiveravgift, og skal
Lønnskostnader  omfatter lønn og sosiale kostnader,   

Investeringskostnader  omfatter alle aktiverte 
investeringer og direkte kostnadsførte anskaffelser av 

Oppgi instituttets investeringskostnader i 2019, fordelt på 

hovedkontraktspartner i EU-prosjekter og lignende.
kategori ut fra forventet bruk av de varige driftsmidlene.

Ta herunder også med midler institusjonen har overført 
til andre i egenskap av å være administrator av prosjekter 

utført selv. Det vil si kostnader til faglig aktivitet som er satt
bort til andre institutter, bedrifter eller lignende.

med flere deltakere, for eksempel som

Ta også med direkte prosjektkostnader 

Egenutført virksomhet  omfatter virksomhet som er

kostnadstype. Anslå etter beste skjønn andelen til FoU for hver

delprosjekter som institusjonen har inntektsført, men ikke 

Definisjoner

FoU-statistikk 2019
Instituttsektoren

av de øvrige kostnader (“overhead”).

andre  omfatter midler til eventuell faglig aktivitet, f.eks. 
Direkte prosjektkostnader ved faglig aktivitet utført av 

OECDs definisjon av FoU:
Forskning og utviklingsarbeid (FoU) er 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. Se også punkt A i 
vedlegget med definisjoner.

Direkte prosjektkostnader ved faglig aktivitet utført av andre

Andre driftskostnader  omfatter kostnader til husleie,  
strøm, forbruksmateriell, telefon, kopiering etc.
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D Finansieringskilder 2019 E Årsverk 2019
Hvordan ble den egenutførte virksomheten i 2019 (jf. pkt. B.4) Her føres totalt antall årsverk 1)  som ble utført i 2019 av personale
finansiert? Anslå for hver finansieringskilde hvor stor andel med arbeidsplass ved institusjonen. 
som gikk til FoU. Årsverkene skal samsvare med lønnskostnadene under pkt. B.1. 

FoU-årsverkene anslås etter beste skjønn som andel av totale 
Totale årsverk ut fra tid anvendt til FoU. Ledelse og administrasjon

Finansieringskilde kostnader Herav av FoU skal også regnes som FoU.
(1000 kr) til FoU (%) Totalt antall Herav til 

Norges forskningsråd Personalgruppe årsverk FoU (%)
Øvrige offentlige kilder, spesifisér kilde Forskere og annet faglig personale

Arbeids- og sosialdepartementet
Barne- og familiedepartementet
Finansdepartementet Totalt 0
Forsvarsdepartementet 1) Eksempel: En person som arbeidet i heltidsstilling fra 1. januar til
Helse- og omsorgsdepartementet     31. oktober utførte i alt 0,8 årsverk (10 mnd/12 mnd).
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet F FoU-personale 2019
Kommunal- og moderniseringsdepartementet Her føres antall ansatte som deltok i FoU per 31. desember 2019
Kulturdepartementet fordelt på personalgruppe og kjønn. Ledelse og administrasjon 
Kunnskapsdepartementet av FoU skal også regnes som FoU. 
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet Personalgruppe Menn Kvinner
Olje- og energidepartementet Forskere og annet faglig personale
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet

Universiteter og høgskoler Totalt 0 0
Kommuner/fylkeskommuner
Regionale forskningfond G Aktivitetstyper 2019
Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF) Anslå etter beste skjønn hvordan den egenutførte FoU- 
Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) virksomheten i 2019 (jf. pkt. B.4) fordelte seg på 
Forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA) aktivitetstyper. Aktivitetstypene er definert i vedlegget, punkt A.
Næringslivet

Industri Aktivitetstyper Prosent
Oljeselskaper Grunnforskning
Øvrig næringsvirksomhet Anvendt forskning

Andre innenlandske midler, spesifisér kilde Utviklingsarbeid
Totalt (skal summeres til 100 prosent ) 0 %

Utlandet
Utenlandsk næringsliv
Utenlandske læresteder
Utenlandske offentlige institusjoner
Utenlandske forskningsinstitutter
EU-institusjoner
Nordiske organisasjoner
Øvrige internasjonale organisasjoner

Totalt 0

Andre ansatte (administrativt personale, 
teknikere, laboratoriepersonale o.l).

Andre ansatte (administrativt personale, 
teknikere, laboratoriepersonale o.l).
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H Fagområder og finansiering i 2019

Fagområde

Finansieringskilde
Humaniora og 

kunstfag
Samfunns-
vitenskap

Matematikk og 
natur-

vitenskap Teknologi
Medisin og 
helsefag

Landbruks- og 
fiskerifag og 
veterinær-
medisin

Totalt (hver rad 
skal summere 
seg til 100% )

0 %
Norges forskningsråd 0 %
Næringslivet 0 %
Andre innenlandske kilder 0 %
Utlandet 0 %

I Temaområder 2019

Andel av 
total FoU 

(%)

Energi

Miljø

Klima

Maritim
Marin
Fiskeri
Havbruk
Landbruk
Helse og omsorg
Velferd
Utdanning
Offentlig sektor for øvrig
Utviklingsforskning
Reiseliv

Andel av 
total FoU 

(%)

K Internasjonalisering

Prosent

L Næringsrelevans

Prosent

CO2-håndtering
Klimateknologi og annen utslippsreduksjon
Klima og klimatilpasninger

Energieffektivisering og -omlegging
Petroleum
Annen energi

Miljøteknologi
Landbasert miljø og samfunn

Næringsrelevans

Anslå hvor stor andel (%) av institusjonens egenutførte FoU-virksomhet i 2019 som hadde næringsrelevans, dvs der resultatene 
forventes å ha en umiddelbar eller fremtidig bruksverdi for næringslivet. 

Internasjonalisering

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi 
Bioteknologi
Nanoteknologi
Nye materialer, unntatt nanoteknologi

Dersom institusjonen i 2019 hadde FoU-virksomhet som primært var rettet mot noen av teknologiområdene 
nedenfor; anslå hvor stor andel (%) dette utgjorde av den totale egenutførte FoU-virksomheten ved institusjonen. 
Teknologiområdene bør ikke overlappe.

J Teknologiområder 2019

Anslå hvor stor andel (%) av institusjonens egenutførte FoU-virksomhet i 2019 som innebar internasjonalt prosjektsamarbeid. Se 
vedlegget, punkt C, for definisjon av internasjonalisering.

Teknologiområder

I Langtidsplan for forskning og høyere utdanning har Regjeringen framhevet noen områder som særlig viktige for Norge. Temaområdene er 
definert i vedlegget punkt E. 

Dersom institusjonen i 2019 hadde FoU-virksomhet som faller inn under noen av områdene nedenfor, anslå hvor stor andel (%) dette utgjorde av 
den totale egenutførte FoU-virksomheten ved institusjonen.

Temaområder

Fornybar energi

Anslå etter beste skjønn for hver kategori med finansieringskilder hvordan den egenutførte FoU-virksomheten i 2019 prosentvis fordelte seg 

Offentlige kilder, unntatt Norges forskningsråd

på fagområder. Nærmere definisjon av fagområdene finnes i vedlegget, punkt B.

Temaområdene kan omfatte alle fagområder. Hovedområdene (energi, miljø, klima osv) kan overlappe. Underområdene innenfor hvert 
hovedområde bør ikke overlappe. 
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M Fordeling av FoU-virksomheten i 2019 per fylke
Dersom institusjonen har forskningsenheter lokalisert i flere fylker; fordel den egenutførte FoU-virksomheten i 2019 prosentvis per fylke.

Fylke Prosent
Østfold
Akershus
Oslo
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Svalbard
Totalt (skal summeres til 100% ) 0 %

N Utenlandske gjesteforskere ved institusjonen i 2019
Dersom gjesteforskere hadde opphold ved institusjonen i 2019; oppgi antall gjesteforskere fra hvert land/region og
summen av måneder disse var ved institusjonen. Kun sammenhengende opphold av minst 2 måneders varighet skal tas med.

Fra land/region
Antall 

gjesteforskere
Antall måneder 

opphold i alt
Norden
EU, ekskl. Norden
Europa forøvrig
USA
Canada
Asia
Annet
Sum gjesteforskere 0 0

Dersom institusjonens forskere eller annet faglig personale hadde utenlandsopphold ved en utenlandsk forskningsinstitusjon

Til land/region Antall forskere
Antall måneder 

opphold i alt
Norden
EU, ekskl. Norden
Europa forøvrig
USA
Canada
Asia
Annet
Sum utenlandsopphold 0 0

i 2019; oppgi antall personer og summen av måneder oppholdene varte for hvert land/region.
Kun ansatte i hovedstilling og sammenhengende opphold av minst 2 måneders varighet skal tas med.

O Forskere ved institusjonen som hadde opphold ved utenlandsk forskningsinstitusjon i 2019
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