
 
 

 

 
 
FoU-statistikk instituttsektoren 2020 
 
Norges offisielle statistikk over ressursinnsatsen til forskning og 
utviklingsarbeid (FoU) samles inn på grunnlag av internasjonale retningslinjer 
fra Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD). Et viktig 
formål er å gi myndighetene et godt kunnskapsgrunnlag for å vurdere 
innretningen av forskningspolitikken, samt å oppfylle Norges 
statistikkforpliktelser i OECD og Eurostat.  
 
Statistikkansvaret for universiteter, høgskoler, forskningsinstitutter, 
helseforetak og andre institusjoner med FoU er, etter avtale med Norges 
forskningsråd, lagt til NIFU, mens Statistisk sentralbyrå har ansvaret for 
næringslivet.  
 
I denne forbindelse ber vi om at det vedlagte skjemaet FoU-statistikk 2020 
fylles ut. Vi ber om at skjemaet besvares slik at det gir et best mulig dekkende 
bilde av institusjonens FoU-virksomhet i 2020. Til hjelp for avgrensing av FoU-
aktiviteten og for definisjoner viser vi til særskilt vedlegg. 
 
Tema- og teknologiområder som er forankret i Regjeringens langtidsplan for 
forskning og høyere utdanning vil som tidligere bli fulgt opp med mindre 
tilleggskartlegginger. Institusjoner med FoU-aktivitet på områdene dette 
gjelder, vil få tilsendt særskilte oppfølginger senere. 
 
Vi ser gjerne at undersøkelsen besvares på web fra denne unike lenken;  
«UNIK LENKE FOR INSTITUSJONEN» 
 
Alternativt kan excel-skjemaet benyttes, og sendes inn til foustat@nifu.no. 
 
Vi ber om at FoU-statistikk 2020 blir rapportert innen 16. juni 2021.  

 
 
Til institusjoner i instituttsektoren 

Oslo, 26.05.2021 Deres ref.:                  Vår ref.:  20947-6 bsa 
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Oppdatering av Forskerpersonalregisteret 
 
Forskerpersonalregisteret ble etablert på midten av 1960-tallet, og omfatter 
forskere og øvrig personale i faglige eller høyere administrative stillinger ved 
forskningsinstitutter, universiteter, vitenskapelige og statlige høgskoler. 
Registeret utgjør et viktig element i arbeidet med FoU-statistikk. 
 
I forbindelse med den årlige oppdateringen av registeret bes det om en 
oversikt over forskere og faglig personale som deltok i FoU eller 
administrasjon av FoU, og som hadde hovedstilling ved institusjonen   
per 31. desember 2020. 
 
Oversikten må inneholde følgende opplysninger: 

• navn 
• fødselsdato og -år 
• fullstendig stillingstittel 
• stillingsprosent          
• høyeste grunnutdanning (gradsbetegnelse) 
• eventuell doktorgrad (gradsbetegnelse) 
• geografisk arbeidssted dersom institusjonen har avdelinger i flere 

fylker  
 
Dersom institusjonen benytter statens lønnsplan, ber vi om at stillingskode 
også blir påført oversikten.  
 
Prosedyre for filoverføring 
Vi ber om at personaloversikten lastes opp til NIFUs skylagring ownCloud. 
Den unike lenken nedenfor kobler rett til institusjonens egen mappe. Passord 
for tilgang til mappen vil bli sendt separat i en SMS. Vennligst oppgi 
mobilnummer til foustat@nifu.no eller til undertegnede for å få tilsendt 
passord.  
 
Benytt lenken under for ned- og opplasting av filer til NIFUs skylagring 
ownCloud: «UNIK LENKE FOR INSTITUSJONEN» 
 
Oppdatert personaloversikt per 31.12.2020 lastes opp ved å klikke på +-
knappen og så «Last Opp» øverst i venstre hjørne: 
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Det kommer da opp et vanlig «Åpne fil»-utforskervindu. Velg filen som skal 
lastes opp, og klikk på Åpne. Du vil umiddelbart se at filen du har lastet opp 
ligger i fildelingsmappen. 
 
Dersom det kan være til hjelp for rapporteringen, finnes det en excel-fil i 
fildelingsmappen med personale som ble registrert ved forrige oppdatering 
(per 31.12.2019). Denne filen kan lastes ned og lagres ved å klikke på «Last 
ned»-knappen øverst i høyre hjørne. Det går også an å klikke på filnavnet for 
å åpne og så lagre filen. 
 
Du blir automatisk logget ut av mappen når du lukker nettleseren. 
 
Frist for levering av oppdatert personalliste er 16. juni 2021.  
 
Ta gjerne kontakt med undertegnede hvis du trenger hjelp eller har spørsmål 
til rapporteringen; bo.sarpebakken@nifu.no / 977 58 284.  
 
Denne henvendelsen sendes kun elektronisk. 

Med vennlig hilsen 
for NIFU 

 

Bo Sarpebakken 
Seniorrådgiver 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
FoU-statistikkskjema for instituttsektoren 2020 (excel) 
FoU-statistikkskjemaet i utskriftsvennlig format (pdf) 
Definisjoner/klassifikasjoner (pdf) 
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