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Årsberetning 2019  

 
Innledning 
 

2019 har vært et innholdsrikt og spennende år for NORCE Norwegian Research Centre AS (NORCE). 

Selskapet er nå et steg nærmere målet om å skape et ledende kraftsentrum for forskning, innovasjon 

og verdiskaping. 

NORCE bygger videre på arven fra forskningsinstituttene Agderforskning, Christian Michelsen 
Research (CMR), International Research Institute of Stavanger AS (IRIS), Norut - Northern Research 
Institute, Uni Research Polytec, Uni Research og Teknova. De største eierne i NORCE er de fire 
universitetene i Bergen, Stavanger, Agder og Tromsø, enten som direkte eiere eller gjennom 
regionale holdingselskaper. Øvrige eiere er fylker og kommuner, forskningsstiftelser, samt selskaper 
innen industri og finans. 
 
NORCE er et landsdekkende institutt med sterk regional forankring. NORCE er til stede langs store 

deler av norskekysten, fra Kristiansand i sør til Tromsø og Alta i nord, og flere av datterselskapene 

ligger i Oslo. Samtidig som NORCE styrker selskapet som en enhet, er de regionale ankrene viktige. 

NORCE skal sikre at produktive og teknologisk ledende bedrifter i hele Norge kan bidra til den 

omstillingen norsk industri og næringsliv står overfor i årene som kommer.  

NORCE har også en viktig rolle innen forskningsbasert fornying av offentlig sektor, og som 

premissleverandør for utvikling av kunnskapsgrunnlag til politikkutforming. Med lange tradisjoner 

for et nært samarbeid med stat, kommuner og fylker vil NORCE fortsatt bidra til et bedre og mer 

bærekraftig samfunn. 

Strategi 

NORCE utarbeidet sin første strategi, som ble vedtatt av styret i august 2019. Eiernes ambisjoner for 

NORCE, Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning 2019-2028 og EUs rammeprogram for 

forskning og innovasjon (Horizon 2020 og Horizon Europe), ligger til grunn for selskapets 

strategiarbeid.  

Ambisjonen er å skape et stort og slagkraftig forskningsinstitutt som er nasjonalt og internasjonalt 

ledende på utvalgte områder. NORCE skal:  

• Bidra til omstilling og nyskaping i næringsliv og offentlig sektor. 

• Styrke forskningsbasert innovasjon og utvikling. 

• Øke konkurransekraften både nasjonalt og internasjonalt. 

• Styrke mulighetene for bruk av kompetanse på tvers av fagområder og bransjer. 

• Styrke sjansene i konkurransen om forskningsmidler fra EU. 

Med sin faglige bredde, plassering langs hele norskekysten og aktivitet i hele verdikjeden fra 

grunnforskning til industriell anvendelse, har NORCE de beste forutsetninger for å møte både 

nasjonale og internasjonale mål, og vil bygge kapasitet på strategiske satsningsområder.  

NORCE har i sine vedtekter fastsatt at det ikke skal utbetales utbytte til aksjonærene. Selskapets 

overskudd og tilgjengelige kapital skal kun disponeres i samsvar med selskapets formål. Det skal 
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sikre selskapets langsiktige kunnskaps- og kompetanseoppbygging, og stimulere til vedlikehold og 

videreutvikling av vitenskapelig relevans og kvalitet. En målsetting er at NORCE skal ha en sunn 

økonomi med positive driftsresultater fra forskningsaktivitetene, supplert med gevinster fra 

kommersialiseringsvirksomheten. 

Samfunnsansvar  

Samfunnsansvar er en av hjørnesteinene i NORCE, noe som innebærer å jobbe langs flere akser. 

Bærekraft  
FNs bærekraftsmål fungerer som en felles global retning mot en mer bærekraftig verden. NORCE 

sine ambisjoner om å bidra til å nå FNs bærekraftsmål er en pådriver i den faglige virksomheten og 

driften av selskapet. 

Formidling 
Formidling av forskningsresultater er en sentral del av NORCE sitt oppdrag og samfunnsansvar. Det 
skjer blant annet gjennom vitenskapelig publisering, og ved at forskning skaper nye løsninger og 
verdier hos kunder og oppdragsgivere. NORCE utfører forskning og innovasjon av betydning for 
sentrale områder innen politikk, forvaltning, næringsliv og sivilsamfunn. Både regionalt, nasjonalt og 
internasjonalt.  Instituttet jobber aktivt med å bidra til en forsknings- og faktabasert dagsorden som 
styrker demokratiet og samfunnets beredskap. 
 
NORCE har som ambisjon at forskningen skal holde et høyt internasjonalt nivå, og i 2019 stod NORCE 

for 444 vitenskapelige publikasjoner, noe som utgjør 422,92 publikasjonspoeng. Av disse er  

64 prosent publisert som Open Access. Antall publikasjonspoeng per forskerårsverk: Energi 0,82, 

Helse 1,27, Klima 1,98, Miljø 0,71, Samfunn 1,03 og Teknologi 0,43. 

I 2019 ble det utarbeidet en kommunikasjonsstrategi, “Kommunikasjon i alt vi gjør”, som skal støtte 

opp under NORCE sine overordnede forretningsmål og styrke arbeidet med internkommunikasjon og 

kulturbygging. Den daglige formidlingen skjer gjennom en rekke kanaler, som vitenskapelige 

publikasjoner, konferanser, debattinnlegg, nettsider og sosiale medier. Vi deltok også på flere 

arrangement og konferanser, og oppstart av prosjekter. 

Forskningsetikk 
For å sikre at NORCE driver virksomheten etter de høyeste forskningsetiske standarder, har 

selskapet utarbeidet forskningsetiske retningslinjer og opprettet et eget redelighetsutvalg.  

Forskningen i NORCE  

Forskningsaktiviteten i NORCE er organisert gjennom seks fagavdelinger: Helse, energi, klima, miljø, 

samfunn og teknologi. I løpet av 2019 har avdelingene samlet og utviklet faggrupper startet arbeidet 

med avdelingsstrategier.  Samtidig er det gjennomført en rekke tiltak for å styrke samarbeidet 

mellom avdelingene på tvers av fag og geografi. Selskapets fire strategiske innsatsområder er: 

Bærekraftig energiproduksjon, Bærekraftig hav og kyst, Klimautfordringer, og Trygge samfunn. På 

tvers av avdelingene er det jobbet med nye prosjektsøknader til Forskningsrådet og EU.  

Energi 
Energiforskningen er inne i en stor omstillingsprosess. Fra i all hovedsak å drive med olje- og 

gassforskning satses det nå stort på karbonlagring, energisystem og miljøvennlig energi på tvers av 

fagmiljøene innen energi og teknologi. I CLIMIT-prosjektet «FRISK» forskes det på nye metoder som 
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vil bidra til økt kapasitet for CO2-lagring på norsk sokkel, og mindre risiko for CO2-lekkasje. Pilot-E-

prosjekter vil bidra til en grønnere og mer bærekraftig skipstrafikk ved bruk av flytende hydrogen.  

Sammen med Universitetet i Bergen, Norges handelshøgskole og Høgskulen på Vestlandet, etablerte 

NORCE i 2019 kunnskapsklyngen Energiomstilling Vest. Klyngen skal, sammen med næringsliv og 

offentlig sektor, bidra til omstillingen til nullutslippssamfunnet.  

Plugging og nedstengning av brønner er en sterk nisje for forskningsmiljøet. I 2019 fikk Ullrigg 

testsenter tildelt midler til forskningsinfrastruktur. Infrastrukturen vil komme universitetene og 

industri til gode. Sentralt her blir etableringen av en ny og unik barriereverifikasjonsbrønn, med 

mulighet for å teste barriere- og verifikasjonsteknologi i fullskala. 

Et av flere høydepunkt i 2019 var publikasjonen av artikkelen «A decision support system for multi-

target geosteering». Her benyttes matematisk modellering og konsekvent håndtering av 

usikkerheter for å optimalisere plasseringen av oljebrønnen. Dette bidrar til høyere verdiskaping og 

reduserer risikoen under boring. 

I 2019 gjennomførte to personer tilknyttet energiavdelingen disputaser.  

Helse 
I 2019 overtok NORCE eierskapet i Nordic Institute of Dental Materials (NIOM), Nasjonalt 

utviklingssenter for barn og unge (NUBU) og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk 

stress (NKVTS). NIOM, NUBU, NKVTS og den øvrige helse- og samfunnsforskningen i NORCE, har 

startet opp arbeidet med å søke felles prosjekter for å hente ut potensialet i det nye samarbeidet. 

Forskningsenheten på musikkterapi, GAMUT, ble i 2019 tildelt Bergen kommunes forsknings- og 

innovasjonspris sammen med musikkterapiklyngen POLYFON. GAMUT fikk også tildelt 3 mill. euro 

for å forske på musikkterapi til eldre med demens.  

Avdelingen er tungt involvert i det strategiske innsatsområdet Trygge samfunn, og koordinerer den 

første strategiske satsingen innen innsatsområdet. Satsingen heter Ungt utenforskap, og forskere fra 

avdelingene helse, samfunn og teknologi deltar. Unge som står utenfor utdanning og arbeidsliv har 

store ringvirkninger for individ og samfunn. Det er en viktig utfordring som Norge og mange 

europeiske land trenger kunnskap om for å kunne løse.  

Alrek helseklynge er en viktig arena i Bergen. Selve byggeprosjektet ferdigstilles høsten 2020. Her 

samlokaliseres helsefaglige miljøer fra NORCE, Bergen kommune, Høgskulen på Vestlandet og 

Universitetet i Bergen. NORCE deltar i Helsecampus Stavanger, og har god dialog med I4Helse i 

Grimstad. Til sammen gir dette fagmiljøene en unik mulighet til å videreutvikle tankegangen om 

helseklynger nasjonalt.  

Tre viktige artikler fra 2019 er «Workload in Norwegian general practice 2018 – an observational 

study», «Psychiatric diagnoses differ considerably in their associations with alcohol/drug-related 

problems among adolescents. A Norwegian population-based survey linked with national patient 

registry data» og «Quality of life and its association with irritable bowel syndrome and fatigue ten 

years after giardiasis», som til sammen berører feltene arbeidsbelastning hos fastleger, livskvalitet 

hos giardiapasienter 10 år etter infeksjonen, og assosiasjonen mellom psykiatriske diagnoser og 

rusproblemer hos ungdom. 

I 2019 gjennomførte fem personer tilknyttet helseavdelingen disputaser.  
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Klima 
NORCE har en ambisjon om at midler fra EU skal utgjøre minst 10 prosent av omsetningen. Klima er 

selskapets fyrtårn i så måte, og passerte 13 prosent i 2019. Prosjektene «Tipping Points in Antarctic 

Climate Components» og «AGENSI - A Genetic View into Past Sea Ice Variability in the Arctic», der 

klimaavdelingen er koordinator, er eksempler på dette.  EU-prosjektet «CONFER- Co-production of 

Climate Services for Eastern Africa» ble også innvilget i 2019. Her er målet å bedre tilpasningen til 

klimaendringer og redusere omfanget av naturkatastrofer for opptil 365 millioner mennesker i  

Øst-Afrika. 

I “AGENSI”-prosjektet, finansiert av Det europeiske forskningsrådet (ERC), jobber fagmiljøene innen 

klima og miljø tverrfaglig med å bygge opp et DNA-laboratorium. Laboratoriet skal brukes til å 

fremskaffe eldgammelt DNA for å skaffe kunnskap om fortidens sjøis i Arktis. 

Klimarisiko er en strategisk satsing og det er utviklet et sterkt samarbeid med brukerpartnere, 

spesielt kommuner, fylker og Miljødirektoratet. De bruker blant annet kunnskapen til å gjøre 

klimatilpasninger, og for å få bedre kunnskap om havforsuring i norske havområder og fjorder. 

Ett av flere høydepunkter var publikasjonen «Trends of ocean acidification and pCO2 in the northern 

North Sea, 2003-2015» som gir ny innsikt i trendene innen havforsuring i våre nære havområder. 

Klimaforskerne er godt synlig i media, og spesielt sesongvarslingen får mye omtale og bidrar til å 

posisjonere NORCE som tunge på klimaforskning generelt, og sesongvarsling spesielt. 

 I 2019 gjennomførte fire personer tilknyttet klimaavdelingen disputaser. 
 

Miljø  
I 2019 etablerte miljøavdelingen strategiske satsingsområder med fokus på det grønne skiftet innen 

flere områder: økosystem, miljøovervåkning, bærekraftig akvakultur og sirkulær bioøkonomi. 

Avdelingen har arbeidet med å identifisere og utforske nye tverrfaglig samarbeidsområder i 

instituttet. Digital Akvakultur er valgt som strategisk satsing innen innsatsområdet Bærekraftig hav 

og kyst. Fagmiljø fra flere avdelinger samarbeider om å integrere biologi med teknologi, der 

produksjon og bærekraft er helt avgjørende for å etablere et fundament for vekst i næringen. 

Fire nye miljørelaterte EU-prosjekter ble innvilget i 2019. Innen bærekraftig akvakultur er avdelingen 

koordinator for prosjektet «ASTRAL - All Atlantic Ocean Sustainable, Profitable and Resilient 

Aquaculture». I prosjektet «ProFuture» bidras det med verdiskaping fra marine mikroalger. Gjennom 

forskningsinfrastruktur-prosjektene «JERICO-S3» og «AQUACOSM-Plus», bygges det et sterkt og 

langvarig strategisk nettverk i Europa innen havøkologi og havovervåking.  

Samtidig som Mekjarvik forskningsstasjon feiret 25 års jubileum, forberedte man åpningen av den 

nye NORCE PlastLab, som har Norges mest sensitive analyselaboratorium for mikroplast. Arbeidet 

med å bygge opp Nasjonalt senter for bioprosess og fermentering har også kommet i gang, og vil 

være sentral i den videre satsingen på sirkulær bioøkonomi. 

Publikasjonen «The potential of sedimentary ancient DNA for reconstructing past sea ice evolution» 

var en viktig dokumentasjon på hvordan flere tusen år gammelt DNA kan brukes for å studere 

klimaendringer. Slik bruk av DNA-metodikk utvikles strategisk for en mer kostnadseffektiv og sensitiv 

miljøovervåkning. 

I 2019 gjennomførte én person tilknyttet miljøavdelingen disputas. 
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Samfunn 
Avdelingen jobbet i 2019 med å organisere og integrere fagmiljøene i Alta/Tromsø, Bergen, 

Stavanger, Kristiansand og Oslo, for å ta ut geografiske og faglige synergier. Det er opprettet en god 

prosjektportefølje med samfunnsfaglige prosjekter, der flere av prosjektene er et resultat av dette 

arbeidet. Oppdragsgiverne består av et bredt spekter av offentlige og private aktører, både regionalt 

og nasjonalt.  

Samfunnsavdelingen fikk i 2019 et godt tilslag i Forskningsrådet. Innen satsingsområdet demokrati 

og styring, ble tre av fire innsendte søknader i programmet «Innovasjon i offentlig sektor» innvilget. 

Prosjektene vil blant annet gi innsikt i hvordan innbyggere kan involveres på nye måter i 

lokalpolitiske beslutninger for å styrke lokaldemokratiet, og hvordan samskaping mellom 

kommunen, frivillige og innbyggere kan gi bedre offentlige tjenester. I desember ble også fire 

forskerprosjekter innvilget.  

Forskningsmiljøet har i 2019 hatt en god økning i sin EU-portefølje. Samfunnsforskerne i NORCE er 

involvert i tre tverrfaglige Horisont-2020-prosjekter: “Ocean-based negative emission technologies” 

(OceanNets), “Artic hubs: key industrial activities and their consequences on ecosystem service and 

well-being of local communities” og “All Atlantic – ocean sustainable, profitable and resilient 

aquaculture”.  

Et av flere høydepunkt i 2019 var publikasjonen «Counterterrorism policies and attitudes towards 
out-groups: evidence from a survey experiment on citizens’ attitudes towards wiretapping». Den 
viser at nordmenns holdninger til overvåking, og hvor villig de er til å gi politiets sikkerhetstjeneste 
(PST) handlingsrom, avhenger av hvilke grupper PST skal overvåke, og at terrorfrykt ikke gir lavere 
toleranse overfor muslimer som gruppe. En annen viktig publikasjon var artikkelen «Combating low 
completion rates in Nordic welfare states: policy design in Norway and Sweden», som gir innsikt i 
hvordan og hvorfor Norge og Sverige velger ulike politiske løsninger på frafallsproblemet i 
videregående utdanning. 
 
I 2019 gjennomførte én person tilknyttet samfunnsavdelingen disputas. 

Teknologi 
NORUT i Tromsø, med ledende fageksperter innen drone- og satellitteknologi, ble en del av NORCE i 

2019. Uni Research Polytec i Haugesund, med sine sterke fagmiljøer innen bølge- og havteknologi, 

ble også innlemmet. 

Avdelingen jobber med fornybar energi, havteknologi, prosessteknologi inkludert olje og gass, 

samfunnssikkerhet og samfunnsinfrastruktur. Kunstig intelligens, autonome systemer og smarte 

sensorer er også i fokus. 

Viktige prosjekter er «DigiMon - Digital monitoring of CO2 storage» og «Conwind». «DigiMon», med 

støtte fra det nasjonale programmet for forskning, utvikling og demonstrasjoner av karbonfangst og 

– lagring (CLIMIT), utvikler metoder for overvåking av CO2-lekkasjer. «Conwind», er et norsk-kinesisk 

samarbeidsprosjekt på offshore vind ledet av NORCE.  

I løpet av 2019 har teknologiavdelingen økt sin aktivitet innen smart og bærekraftig mobilitet. 

Avdelingen lykkes spesielt godt innen det nye virkemiddelet Pilot-T, med partnerstatus i to av åtte 

innvilgede prosjekter. Programmet, som er et samarbeid mellom Forskningsrådet og Innovasjon 

Norge, adresserer nye løsninger i skjæringsfeltet transport/IKT.  

I 2019 gjennomførte tre personer tilknyttet teknologiavdelingen disputaser. 
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Kommersialisering 

Kommersialisering av forskning er et viktig satsingsområde for NORCE, som kontinuerlig arbeider 

med å styrke samarbeidet med fagavdelingen på dette området. De fleste idéer til nye 

kommersialiseringer starter i fagmiljøene og utvikles over flere år, før det etableres aksjeselskaper 

som forvaltes av NORCE Innovation AS.  

I 2019 ble det utviklet nye arbeidsprosesser for kommersialisering, blant annet for å sikre god 

oppfølging av NORCE sin portefølje av patenter. Dette er viktig for å sikre rettigheter til oppfinnelser 

som skapes av forskere i NORCE.  

I tiden fremover vil alle eierandeler i kommersialiseringer samles under NORCE Innovation, hvor 

gevinster fra kommersialisering vil bli realisert gjennom salg eller lisensiering av patenter, eller 

gjennom etablering, utvikling og salg av forskningsbaserte aksjeselskaper.  

I 2019 ble spin-off selskapet Sekal AS solgt til japanske Sumitomo Corporation. Sekal leverer 

programvare for automatisert boring.  

NORCE er non-profit, og gevinster tilbakeføres til utvikling av NORCE sin organisasjon, investeringer i 

nye satsninger, samt kompetansebygging og forskning på nye satsningsområder. Forskningsbaserte 

aksjeselskaper er en naturlig utvidelse av verdikjeden til NORCE, ved at forskningsavdelingene og 

aksjeselskapene samarbeider om å etablere industrielle forsknings- og innovasjonsprosjekter.  

Datterselskaper 

De største datterselskapene og sentrene i NORCE-konsernet ved utgangen av 2019 var: 

▪ Gexcon AS 

Leverer tjenester og programvare innen sikkerhet og risikostyring samt avansert sprednings-, 

eksplosjons- og brannmodellering. 

▪ Prototech AS 

Tilbyr høyteknologiske løsninger, prototyper, produktutvikling, produksjon, testing samt 

egen FoU på brenselcellebaserte energisystemer til bruk på jorden og i verdensrommet. 

▪ Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge AS (NUBU). 

Bidrar til at barn og unge med alvorlige atferdsproblemer, deres familier, barnehager og 

skoler får hjelp som er forskningsbasert, relevant, individuelt tilpasset og resultateffektiv. 

▪ Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress AS (NKVTS). 

Utvikler og sprer kunnskap og kompetanse om vold og traumatisk stress. 

▪ Nordic Institute of Dental Materials AS (NIOM). 

Bidrar til sikre og effektive dentalmaterialer. 

▪ NORCE Innovation AS 

Bidrar til kommersialisering av resultater fra forskningen i NORCE, gjennom underliggende 

datterselskaper, tilknyttede selskaper og øvrige eierinteresser. 
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Økonomi  

Morselskapet NORCE Norwegian Research Centre AS økte driftsinntekten til 939 mill. kr i 2019, 

sammenlignet med 856 mill. kr i 2018. Driftsresultatet på -55,0 mill. kr var påvirket av svikt i 

inntekter fra deler av virksomheten, kombinert med økte driftskostnader. Flere av de innfusjonerte 

selskapene var preget av svak økonomi, der også formålet med å fusjonere i en større enhet var å 

hente ut synergier for å få en mer stabil og sunn økonomi. 

NORCE-konsernet økte samlede driftsinntekter til 1 385 mill. kr i 2019 mot 1 061 mill. kr i 2018. 

Driftsresultatet for konsernet på -32,8 mill. kr er preget av det negative driftsresultatet i 

morselskapet. Endringer i pensjonsordninger og gode resultater fra datterselskaper trekker opp:  

• Planendring i pensjonsordning i datterselskap (12,2 mill. kr)   

• Driftsresultater fra Gexcon AS (12,8 mill. kr)  

• Driftsresultat Prototech AS (8,80 mill. kr) 

• Samlet driftsresultat for NORCE Innovation AS og øvrige kommersialiseringsselskaper var på 

-6,9 mill. kr 

Netto kontantstrøm i 2019 var -13,7 mill. kr for morselskapet og 94,8 mill. kr for konsernet. 

Morselskapet og konsernet rapporterte positivt finansresultat på henholdsvis 58,4 mill. kr og  

82,8 mill. kr, som i hovedsak stammer fra gevinster fra salg av investeringer. 

Årsresultat for morselskapet var 3,4 mill. kr, påvirket av gevinst fra salg av investeringer og utbytte 

fra datterselskap. Årsresultat for konsernet var 45,3 mill. kr, som i stor grad var preget av 

finansgevinst i datterselskaper ved salg av investeringer. 

Det er et mål for NORCE å ha en økonomisk sunn drift, uavhengig av finansinntekter. Som følge av de 

negative driftsresultatene ble det derfor gjennomført en nedbemanning i avdeling Teknologi på 

slutten av året. Ytterligere tiltak for kostnadsreduksjoner er igangsatt i øvrige forskningsavdelinger 

og i administrative avdelinger i mars 2020. Både nedbemanning og innsparing av andre 

driftskostnader er tiltak som tas i bruk. 

NORCE hadde en egenkapital på 410 mill. kr (morselskapet) og 433 mill. kr (konsernet) ved utgangen 

av 2019. Dette tilsvarer en egenkapitalandel på 47 prosent for morselskapet og 38 prosent for 

konsernet. 

I morselskapet var 193 mill. kr bundet opp som arbeidskapital ved utgangen av 2019, mens 

tilsvarende tall for konsernet var 343 mill. kr. Morselskapet har tilfredsstillende likviditet, med 

bankinnskudd på 95 mill. kr ved utgangen av 2019. I tillegg hadde morselskapet 92 mill. kr plassert i 

verdipapirfond, som kan realiseres på få dagers varsel. Konsernets bankinnskudd var 305 mill. kr ved 

utgangen av året i tillegg til 142 mill. kr i verdipapirfond. 

Morselskapet NORCE AS kjøpte alle aksjene NASJONALT KUNNSKAPSSENTER OM VOLD OG 

TRAUMATISK STRESS AS (NKVTS) i april 2019 fra UniRand AS, et heleid datterselskap av Universitetet 

i Oslo (UiO). Styrets vurdering er at NKVTS basert på blant annet en avtale fra 2007 mellom UniRand 

og staten om finansiering av løpende kostnader og fremtidige aktuarberegnede 

pensjonsforpliktelser, har en eiendel som kan balanseføres fordi rettigheten knyttet til statens 

finansiering av pensjonsforpliktelsene i NKVTS anses som så godt som sikker. Med bakgrunn i en 

juridisk vurdering, og et såkalt tredjemannsløfte, så mener styret at NKVTS vil ha samme rett på å få 

dekket pensjonsforpliktelsene fra staten, selv om selskapet ikke var part i avtalen, og til tross for at 

UniRand ikke lenger er eier av aksjene. I konsernets balanse ved årsskiftet 2019/2020 så er det 
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derfor regnskapsført en eiendel i tilknytning til pensjonsforpliktelsene. Det henvises til note 11 for 

ytterligere informasjon. 

Årets overskudd i morselskapet på kr 3 407 300 foreslås overført til annen egenkapital. Styret i 

NORCE kjenner ikke til forhold etter regnskapsårets utgang som har vesentlig betydning for 

bedømmelse av regnskapet. Årsregnskapet er avlagt i tråd med forutsetning om fortsatt drift.  

Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet 

HMS 
NORCE etablerte retningslinjer for HMS i 2018. I 2019 ble fokuset på bærekraft styrket i HMS-

politikken. Overordnet målsetting er at alle aktiviteter skal foregå uten skade på mennesker og 

verdier, og med minst mulig negativ innvirkning på miljøet. 

Mål 

HMS-mål og status for 2019 ble fulgt opp gjennom målrettet og systematisk HMS-arbeid, som 

styrkes og videreføres i NORCE i 2020. Det er i 2019 arbeidet med å etablere og trene opp en 

beredskaps- og kriseledelse i NORCE, som ble iverksatt i arbeidet med Covid-19 i mars 2020. 

HMS-hendelser og tilløp til hendelser 

HMS-statistikk for 2019 er samlet i en egen oversikt for morselskapet NORCE. De innfusjonerte 

selskapene har tradisjonelt hatt ulik aktivitet, grad av risiko og kriterier for rapportering av hendelser 

og tilløp. Det ble i 2019 innført et nytt felles system for rapportering av HMS-hendelser, avvik og 

forbedringsforslag. Det har også vært jobbet mye for å sikre en felles tilnærming til rapportering og 

behandling av rapporterte hendelser og korrektive tiltak. I dette ligger det også å etablere separate 

statistikker for HMS- hendelser og kvalitets-/rutineavvik. 

Ytre miljø 

Alle avdelingene er involvert i prosjekter med en miljøfaglig profil, og bidrar til å styrke vår profil og 

visjon for et bærekraftig samfunn. 

På grunn av selskapets art er det få aktiviteter i NORCE som er knyttet til kritiske miljøaspekter, og 

samlet sett er selskapets negative påvirkning på natur og miljø derfor liten. 

Vernetjeneste og arbeidsmiljøutvalg (AMU) 

Det er i 2019 etablert verneområder som dekker alle avdelinger og ansatte i NORCE. Det er valgt 

verneombud, gjennomført opplæring og vernerunder.  

AMU hadde sitt første møte 20. februar 2019. Konstituering av AMU for NORCE var første sak, og 

utvalget ble konstituert med varighet til februar 2021. Det ble holdt fire ordinære AMU-møter og ett 

ekstraordinært AMU-møte i 2019. Referat fra AMU-møtene gjøres tilgjengelig for alle ansatte via 

intranettet. Arbeidsgiversiden har hatt ledelsen i utvalget dette året. 
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Faktiske observasjoner  

NORCE har registrert HMS-hendelser i 2019 som vist i tabell nedenfor. Hendelsesrapporten skiller 

ikke på alvorlige personskader som medfører medisinsk behandling eller sykefravær. 

 

År Uønskede 

hendelser 

Tilløp til 

hendelser 

Hendelser med 

personskader 

Hendelser med 

sykefravær 

2019 50 32 18 2 

 

Sykefravær  

Sykefraværet i NORCE i 2019 var 4,3 %. 

Kvalitet 

Kvalitetspolicy 

NORCE sin kvalitetspolicy ble etablert i juni 2018, og videreført uendret i 2019. NORCE skal levere 

tjenester og produkter til avtalt tid og pris, og med avtalt kvalitet. Selskapet skal drive forskning og 

forskningsrelatert virksomhet av høy vitenskapelig kvalitet, og etter anerkjente vitenskapelige 

metoder, og skal arbeide i henhold til aktuelle lovkrav og forskningsetiske prinsipper. 

Interne revisjoner og ledelsens gjennomgang 

Interne revisjoner for 2019 ble gjennomført i henhold til fastsatt plan. Ledelsens gjennomgang for 

hele NORCE ble holdt i oktober 2019. 

Styringssystem 

I løpet av 2019 har det pågått utvikling av et prosessbasert styringssystem for selskapet. Systemet, 

kalt MAPS, dekker ledelses-, hoved- og støtteprosesser i NORCE. Arbeidet med å få på plass alle 

viktige prosesser videreføres i 2020 og systemet iverksettes gradvis i organisasjon. 

Sertifisering 

I 2019 videreførte man ISO 9001- og ISO 14001-sertifiseringer i de avdelingene i NORCE hvor disse 
gjelder. 

Det ble i konsernledelsen besluttet at hele NORCE skal sertifiseres i henhold til ISO 9001 og  

ISO 14001 i løpet av 2020. En anbudskonkurranse blant mulige leverandører av sertifiserings-

tjenester ble gjennomført på slutten av 2019. 

Mangfold, inkludering og kompetanseutvikling 

Ved utgangen av året hadde morselskapet NORCE 773 medarbeidere fordelt på 629,3 årsverk 1, samt 

1115 ansatte i konsernet.  

                                                             
1 2019 er første året antall medarbeidere rapporteres på en enhetlig måte fra de ulike avdelingene. Tallet kan 
derfor ikke direkte sammenlignes med tallet for 2018.  
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Ved årsskiftet var fordelingen i morselskapet 452 menn og 321 kvinner. Samlet fordeling av årsverk 

er 376,8 menn og 258,5 kvinner. Av NORCE sine 66 ledere er det 32 kvinner og 34 menn, og 

konsernledelsen består av fem kvinner og fem menn.  

NORCE sin rekrutterings- og personalpolitikk skal sikre like muligheter og rettigheter for alle ansatte, 

ref. NORCE sine etiske retningslinjer: «Ved ansettelser skal ingen utestenges på grunn av kjønn, 

seksuell legning, etnisk tilhørighet eller religion». 

NORCE har ansatte med bakgrunn fra 49 ulike nasjoner. Dette er en styrke og et tegn på at NORCE er 

en attraktiv arbeidsgiver, også utover Norges grenser, med et kulturelt og internasjonalt mangfold.  

Det er høy faglig kompetanse i samtlige avdelinger, og morselskapet har 314 forskere med 

doktorgrad. I tillegg har selskapet en rekke ansatte i bistillinger som har doktorgrad.  

Kompetanse- og karriereutvikling er viktig i NORCE. Flere ansatte har fått nye arbeidsoppgaver, 

ledere og kollegaer i 2019. Det er gjennomført ledersamlinger med bl.a. endringsledelse som tema, i 

tillegg til etablering av utviklingssamtaler mellom ledere og ansatte. 

Risikostyring 

Integrasjon av alle de syv innfusjonerte forskningsinstituttene fortsetter å medføre operasjonell 

risiko fra 2019 og videre inn i 2020. Ledelse og tillitsvalgte har samarbeidet tett for å bidra til at 

selskapets viktigste ressurs, menneskene, har best mulige arbeidsvilkår i krevende 

endringsprosesser, inkludert nedbemanning.  

Operasjonelt ligger det en vesentlig risiko for NORCE i det å påta seg oppdrag som ikke genererer 

tilstrekkelig inntekt til å dekke prosjektkostnader. Selskapet har etablert organisatoriske strukturer 

og fullmaktsmatriser, for å sikre god risikovurdering før nye avtaler inngås. Selskapet har også 

prioritert å betjene oppdragsgivere og utvikle markedsmulighetene for NORCE. Mangel på 

tilstrekkelig med oppdrag for selskapets ansatte utgjør en annen operasjonell risiko, som gir negative 

konsekvenser inn i 2020.  

NORCE er eksponert for operasjonell risiko knyttet til drift av infrastruktur, som blant annet 

laboratorier og testfasiliteter. Selskapet har etablert rutiner, herunder sertifisering, for å sikre at 

disse risikoene er underlagt tilstrekkelig kontroll. NORCE har også ansatte i arbeid og på tokt på 

lokasjoner som krever særskilt oppfølging.  

NORCE har som målsetting å drive forskningsvirksomhet og øvrige aktiviteter med begrenset 

eksponering for finansiell risiko. De største finansielle risikoene NORCE er eksponert for, er: 

• Risiko for verdifall på finansplasseringer og på investeringer i virksomhet 

• Motpartsrisiko (risiko for tap på fordringer mot oppdragsgivere) 

• Valutarisiko i prosjekter mot utenlandske oppdragsgivere eller med utenlandske 

leverandører og samarbeidspartnere 

• Likviditetsrisiko  

Selskapets styre har vedtatt retningslinjer for å redusere eksponering til et håndterbart nivå, 

herunder fullmaktsmatrise, finanspolicy og valutapolicy.  
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Utsiktene fremover 

NORCE er et fremtidsrettet forskningsinstitutt med stor faglig bredde og sterke kunnskapsmiljøer. 

NORCE leverer forskning og innovasjon innenfor energi, helse, klima, miljø, samfunn og teknologi. 

Forskningsinstituttets løsninger bidrar til verdiskaping lokalt, nasjonalt og globalt og svarer på 

sentrale samfunnsutfordringer som eldrebølgen, klimaendringer, miljøutfordringer, økt energibehov 

og behovet for trygge samfunn. 

Økt samarbeid med fire eieruniversiteter, en større omstilling av organisasjon og kostnadsstruktur, 

samt en styrket posisjon for innhenting av større prosjekter og sentere, danner et godt grunnlag for 

videre utvikling og vekst etter en omfattende fusjon av syv selskaper.  

Norge står midt i en stor omstilling der bærekraft og digitalisering er viktige drivere. Behovet for 

omstilling og teknologiutvikling er snarere påskyndet enn utsatt av den pågående pandemien. 

Myndighetene vil legge til rette for at Norge kan akselerere tempoet på utviklingen av nye 

bærekraftige løsninger som skaper verdier og arbeidsplasser. NORCE med sin geografiske forankring, 

faglige bredde og kompetanse er godt posisjonert for å bidra i dette arbeidet. 

Covid-19-pandemien som rammet verden i 2020 gir utfordringer også for NORCE og det iverksettes 

en rekke tiltak for å redusere negative konsekvenser. Instituttsektoren samlet forventer 

inntektsbortfall de nærmeste par årene på grunn av pandemien. Risiko for kansellering av kontrakter 

og reduksjon av oppdragsmengde har økt i flere av konsernets markeder, og kan gi reduserte 

inntekter i 2020 og 2021. I tillegg vil gjennomføring av prosjekter bli utfordrende pga reiser, tokt, lite 

tilgjengelige respondenter, osv. NORCE er godt posisjonert for å møte disse utfordringene med en 

nyfusjonert større organisasjon, der felles nye digitale systemer gjør samarbeid både nasjonalt og 

internasjonalt enklere.  

Myndighetene bidrar aktivt med virkemidler for å motvirke negativ utvikling, også for forskning og 

innovasjon. NORCE er godt posisjonert for å kunne bidra aktivt inn i den grønne plattformen 

myndighetene har lagt frem for 2020, med områder som sirkulær økonomi, fornybar energi, 

teknologi, klima, helse og samfunn.  

NORCE er sterkt engasjert i klynger og katapulter rundt om i landet, der også mye av arbeidet med 

grønn omstilling er forankret. De fire strategiske satsningsområdene til NORCE møter på en 

tverrfaglig måte de utfordringene verden står overfor, og bruk av grunnbevilgning for å styrke 

områdene «Bærekraftig energiproduksjon», «Bærekraftig hav og kyst», «Klimautfordringer» og 

«Trygge samfunn», vil bidra til at disse områdene i økende grad er en del av selskapets oppdrags- og 

bidragsforskning.  

Volatiliteten i verdipapir- og valutamarkedene har økt kraftig siden pandemien brøt ut i mars 2020. 

Så langt har dette ikke gitt direkte konsekvenser av betydning for konsernets finansplasseringer eller 

likviditet. Den direkte effekten av valutaendringene er så langt begrenset. Motpartsrisiko vurderes å 

ha økt, men har så langt ikke gitt utslag i vesentlige identifiserte tap.  

Selv om den globale pandemien rammer både samfunnet og NORCE, vurderer styret at grunnlaget 

for videre drift er til stede og at strategien for selskapet ligger fast. Styret og selskapet vil 

fortløpende vurdere utsiktene fremover for å håndtere krisen og samtidig tilby god forskning og 

innovasjon som møter samfunnets utfordringer og muligheter. 

Styret takker alle ansatte, eiere og samarbeidspartnere for innsatsen i 2019. Takk også til ansatte, 

styrer og medeiere i datterselskaper og tilknyttede selskaper. 
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