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1. Oppsummering 
 

 

Fondsregion Innlandet består av fylkene Hedmark og Oppland, og er det nest minste regionale 

forskningsfondet. Innlandets FoU aktivitet er på mange områder blant de laveste i landet, og 

forskningsinnsatsen er videre sentrert rundt noen få miljøer i regionen. Regionen kjennetegnes 

også av store avstander og spredt befolkning. Et uttalt mål for 2010 har vært å styrke de 

regionale forskningsaktivitetene for å støtte opp under regionens prioriterte satsingsområder. 

Virkemiddelet skal brukes for å adressere regionale FoU-problemstillinger og – aktiviteter hos 

regionale aktører. Samarbeidet mellom FoU institusjonene og næringsliv og offentlig sektor 

er særdeles viktig. Måloppnåelse på disse områdene har vært sikret gjennom utlysningene, 

hvor samarbeid mellom aktørene har vært definert som formelle krav, og hvor 

forskningsaktivitetene skal være forankret i fylkenes FoU-strategi.  

 

Fylkestingene i Hedmark og Oppland har pålagt fondsstyret følgende føringer for fondets 

aktiviteter i 2010: 

 

Fondsstyrets aktiviteter må støtte oppunder de satsninger og satsningsområder som 

ligger nedfelt i vedtatt FoU strategi for Hedmark og Oppland. 

Fylkestingene i Hedmark og Oppland anbefaler fondsstyret å være restriktive i 

bruken av midler fra fondet til medfinansiering av nasjonale programmer 

Fondsstyret må se aktivitetene i regionalt forskningsfond i sammenheng med øvrige 

regionale virkemidler. 

Fondsstyret skal utarbeide en handlingsplan for 2010 i løpet av 1. kvartal 2010. 

Fondsstyret rapporterer etter retningslinjer for regionale forskningsfond fastsatt av 

Kunnskapsdepartementet 23.10.2009. 

 

På bakgrunn av at Hedmark og Oppland har et lite FoU-intensivt næringsliv, bør en 

større del av fondsmidlene brukes til mobiliseringsstøtte. I 2010 bør 50 prosent 

brukes til mobiliseringsstøtte. Resterende fordeles mellom regionale brukerstyrte 

FoU-prosjekter og langsiktige kompetanseprosjekt. 

 

 

Fondsstyret har fulgt de pålagte føringer, og det er ikke tildelt midler til prosjekter uten 

forankring i FoU strategien. Dette kravet har også vært tydelig kommunisert til søkere. 

Handlingsplan er utarbeidet og gjort tilgjengelig gjennom relevante medier. Det er heller ikke 

benyttet midler til medfinansiering av nasjonale programmer. Fondet har derimot ikke lykkes 

i å bruke 50% av midlene til kvalifiseringsstøtte. Det er tildelt totalt kr 2.910.000,- til denne 

typen prosjekter, og dette utgjør ca 20% av midlene. 26% av midlene ble tildelt brukerstyrte 

FoU prosjekter, og 14% ble tildelt langsiktige kompetanseprosjekter. Resterende midler 

overføres til 2011.  
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2. Aktiviteter i perioden 
 

a. Styrets arbeid 

 

Fylkestingene i Hedmark og Oppland har oppnevnt følgende medlemmer til fondsstyret 

for Innlandet: 

 

Styrerepresentanter: 

 

Leder Hjalmar Solbjør, ass. fylkesrådmann, Oppland 

Nestleder Kristin Malonæs, direktør Innovasjon Norge, Hedmark 

Elisabeth Kommisrud, Forskningssjef Biokapital AB, Hedmark 

Jørn Wroldsen, rektor Høgskolen i Gjøvik, Oppland 

Anne K Fossum, landbruksdirektør, Hedmark 

Øyvind Frich, daglig leder, Oppland 

Sissel Slettum Bjerke, Forskningsrådets regionale representant, har møterett i 

styret. 

 

Numeriske vararepresentanter: 

 

Oppland: 

1. Torunn Aass Taralrud, direktør Innovasjon Norge, Oppland 

2. Erik Lundbekk, adm. direktør, Oppland 

 

Hedmark: 

1. Sigurd Skage, ass. fylkesdirektør, Hedmark 

2. Trond Hagerud, adm. direktør, Hedmark 

 

Statlige representanter: 

1.  Marit Vorkinn, forsker/prosjektleder, Oppland 

2.  Lise Kulbrandstad, rektor Høgskolen i Hedmark 

 

Det har vært avholdt 6 styremøter i 2010 og styret har behandlet 40 saker. I tillegg til å 

behandle søknader om midler, har styret vedtatt handlingsplan gjeldende for 2010 og 2011, 

kommunikasjonsplan og handlingsplakat. Dette er i tråd med de føringer som er lagt for 

perioden.  

 

Sekretariatet består av Hilde Ulvatne Marthinsen (sekretariatsleder fra september 2010), 

Espen Køhn (Hedmark Fylkeskommune) og Christen Ness (Oppland Fylkeskommune). 

Sekretariatet har vært representert på alle læringsarenaer arrangert av Forskningsrådet. 
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b. Informasjonsaktiviteter og profileringer 

 

Det har vært avholdt 4 informasjonsmøter i forbindelse med utlysning av midler med 

søknadsfrist 01.12.2010. Møtene ble avholdt på Biri, Kongsvinger, Otta og Tynset, og det var 

over 80 deltakere totalt på disse møtene. Informasjon om erfaringer fra første utlysning samt 

krav til aktiv utlysning ble gjennomgått, og presentasjon fra møtene er gjort tilgjengelig for 

alle på nettsidene til fondet. Kunngjøring av utlysningen med søknadsfrist i desember er blitt 

offentliggjort i alle lokalaviser i Innlandet to ganger.  

 

RFF innlandet har vært representert ved Idesøk (kompetansemegling), presentert seg for styret 

i Østlandsforskning, Hedmark og Oppland fylkeskommunene, og deltatt på 

næringslivssamling i Hedmark. Fondets profil har videre vært presentert for Helse Sør Øst HF 

sammen med Agder, Oslofjordfondet og Hovedstaden. Styrets leder har deltatt på 

styreledersamling arrangert av Forskningsrådet. 

 

Tildeling av midler har vært markert to ganger. Første markering ble arrangert 5. november på 

Biri med deltakelse fra alle prosjekter som hadde fått støtte. Den andre markeringen ble 

arrangert 12. desember på Norsvin senteret, og her var statsråd Tora Aasland også tilstedet. 

Begge markeringene er oppfattet som vellykkede.  

 

Prosjekter med støtte fra fondet har også vært presentert i nyhetsbildet. Det har vært ett 

innslag på Dagsrevyen (K.A. Rasmussen; brukerstyrt FoU prosjekt) og ett innslag på Østnytt 

(Høgskolen i Gjøvik, forskerprosjekt). Det har også vært diverse artikler i lokalpressen.  

 

c. Tiltak for å nå spesielle målgrupper 

 

FoU institusjonene i regionen utgjorde hovedvekten av søkere i første utlysning av midler fra 

RFF Innlandet. Bedrifter og offentlig sektor var underrepresentert. Siste utlysning var derfor 

kun åpen for bedrifter (kvalifiseringsstøtte og brukerstyrte fou-prosjekter) og virksomheter i 

offentlig sektor (kvalifiseringsstøtte). I forkant av søknadsfrist ble samtlige næringshager, 

kunnskapsparker, næringsparker og regionskontor kontaktet og gitt direkte informasjon om 

mulighetene for lokale bedrifter. I kombinasjon med informasjonsmøter i de samme 

distriktene, kan det se ut til at disse tiltakene har virket. Søkermassen i andre utlysningen 

synes å representere en større geografisk spredning enn erfaringene fra den første utlysningen 

viser.  

 

Det var også en relativt dårlig kvalitet på de innkomne søknadene i første utlysning. Dette 

resulterte i at en relativt stor andel av søknadene ble avvist eller avslått. Dette kunne vært 

unngått gjennom bedre kontakt med søkere i forkant av søknadsfrist. Informasjonsmøtene har 

derfor hatt stort fokus på formelle krav og krav til innhold i søknadene. Andelen avvisninger 

på formelt grunnlag har falt dramatisk fra første til andre utlysning.  

 

Det er også etablert et formelt nettverk mellom sekretariatet, Innovasjon Norge i begge 

fylkene og kompetansemeglerne. Det er også utarbeidet formell samarbeidsavtale med 

Innovasjon Norge i begge fylkene. Arbeidet i nettverket har ført til at relevante søkere har 

mottatt informasjon om fondet direkte. En intensjon har også vært å fange opp de søkerne 

som hører hjemme i andre deler av virkemiddelapparatet.  
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d. Utlysninger i 2010 og respons på dem 

 

RFF Innlandet har hatt to utlysninger i 2010.  

 

Søknadsfrist 02.06.2010:  

 

Samtlige programtyper var lyst ut, og utlysningen var ikke begrenset med annet enn angivelse 

av økonomisk ramme for utlysningen. Det ble lyst ut inntil 6.75 millioner til 

kvalifiseringsstøtte, inntil 3.25 millioner kr til langsikte kompetanseprosjekter og inntil 3.5 

millioner kr til brukerstyrte FoU prosjekter. 61 søknader ble mottatt innen fristen, fordelt på 

41 kvalifiseringsstøttesøknader, 6 brukerstyrte FoU prosjekter og 13 langsiktige 

kompetanseprosjekter. Sistnevnte fordelte seg igjen på 3 institusjonsforankra strategiske 

prosjekter og 10 forskerprosjekter.  

 

 

Kvalifiseringsstøtte: 

Totalt 42 søknader ble mottatt i denne programtypen. Det ble søkt om totalt kr 8.659.000,- og  

totale prosjektkostnader beløp seg til  17.000.000,-. 17 søknader var fra Hedmark og 25 fra 

Oppland.  

 

 

Brukerstyrte FoU prosjekter: 

Det ble mottatt totalt 6 søknader i dette programmet. Det ble søkt om totalt kr 12.587.000,- og  

totale prosjektkostnader beløp seg til 29.236.000,-. 4 søknader var fra Hedmark og 2 fra 

Oppland.  

 

 

Forskerprosjekter: 

Ti forskerprosjekter ble mottatt, og disse representerte prosjektkostnader på kr 32.850.000,-. 

Det ble søkt om kr 23.102.000,-. 3 søknader var fra Hedmark, 6 fra Oppland og 1 fra Oslo.  

 

 

Institusjonsforankra strategiske prosjekter (ISP): 

Det ble mottatt søknader om tre ISP. Totale prosjektkostnader var kr 13.500.000,- og søkt 

beløp var 10.025.000,-. Alle søknadene var fra Oppland.  

 

 

Det ble mottatt to klager på avvisning av søknader i denne utlysningen. Klagene er ikke 

ferdigbehandlet av Forskningsrådet.  

 

Erfaringene høstet fra denne utlysningen ble aktivt benyttet i utformingen av neste utlysning. 

Dette gjaldt både utlysningstekst, formelle krav og søkerkategorier.  
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Søknadsfrist 01.12.2010:  

 

Utlysningen var åpen for bedrifter (kvalifiseringsstøtte og brukerstyrte FoU prosjekter) og 

virksomheter i offentlig sektor (kvalifiseringsstøtte).  Utlysningen hadde en ramme på 11 

millioner kroner, og fordeling mellom programtypene var ikke angitt. 43 søknader ble mottatt 

innen fristen, fordelt på 29 kvalifiseringsstøttesøknader og 14 brukerstyrte FoU prosjekter.  

 

 

Kvalifiseringsstøtte: 

Totalt 29 søknader ble mottatt i denne programtypen. Det ble søkt om totalt kr 5.493.000,- og  

totale prosjektkostnader beløp seg til  15.126.000,-. 13 søknader var fra Hedmark og 16 fra 

Oppland.  

 

 

Brukerstyrte FoU prosjekter: 

Det ble mottatt totalt 14 søknader i dette programmet. Det ble søkt om totalt kr 34.833.000,- 

og totale prosjektkostnader beløp seg til  92.921.000,-. 7 søknader var fra Hedmark og 7 fra 

Oppland.  

 

 

Oversikt mottatte søknader i 2010: 

 

Tabellene under viser fordeling av søknader etter fagdisiplin og søkertilhørighet. Fondet 

mottar søknader fra et bredt spekter av fagdisipliner, hvor tverrfaglig samfunnsvitenskap, IT- 

og IT sikkerhet, og industriutvikling representerer flest søknader. Totalt sett er det også 

mottatt flest søknader fra bedrifter i regionen.  

 

 
Tabell 1  Mottatte søknader i 2010 sortert etter fagdisiplin pr programtype 

 

Fagdisiplin Antall søkere 

ISP/Forsker 

Antall søkere 

BIP 

Antall 

søkere 

KS 

Totalt 

IT og IT-sikkerhet 4 2 11 17 

Helse/utdanning 4 2 9 15 

Økonomi 0 1 4 5 

Bioteknologi 0 2 4 6 

Industriutvikling 0 7 10 17 

Kultur- og 

opplevelsesnæring 

2 1 6 9 

Landbruk 0 3 4 7 

Tverrfaglig 

sammfunnsvit. 

3 1 19 23 

Energi 0 0 3 3 

Næringsmiddelindustri 0 1 1 2 

Sum 13 20 71 104 
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Tabell 2  Mottatt søknader i 2010 sortert etter søkertilhørighet pr programtype. 

 

Søkerkategorier Antall søkere 

ISP/Forsker 

Antall søkere 

BIP 

Antall 

søkere 

KS 

Totalt 

Bedrifter 0 18 32 50 

Høgskolen i Gjøvik 6 0 9 15 

Høgskolen i Hedmark 2  12 14 

Høgskolen i Lillehammer 2 0 1 3 

Regionale forskningsstift. 1 0 3 4 

Offentlig sektor 1 0 9 10 

Andre stiftelser og ideelle 

org 

1 2 5 8 

     

Sum 13 20 71 104 

 

 

 

3.  Økonomi 

a. Bevilgning fra Kd 

 

RFF Innlandets ordinære tildeling utgjorde kr 14.933.000,- for 2010. I tillegg ble 15% 

besluttet fordelt mellom fondsregionene etter samme fordelingsnøkkel som ordinære midler. 

Dette resulterte i en tilleggsbevilgning på kr 2.242.000,-. Totale bevilgninger for 2010 beløper 

seg til 17.175.000,- kr. 

 

b. Administrasjonskostnader 

Det er anledning til å bruke 10% av ordinær tildeling til administrasjon, og dette utført kr 

1.493.300,- for 2010. Sekretariatsleder ble tilsatt med tiltredelse i september 2010. 

Sekretariatets leder har en årslønn på kr 550.000,-. Det er ikke påløpt større 

administrasjonskostnader i perioden før dette. Administrasjonskostnader for 2010 er kr 

680.223,- og representerer et underforbruk.  

 

 

c. Resultatregnskap 

Resultat og balanse for RFF Innlandet vises i tabellen nedenfor. Revisors beretning er vedlagt. 
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Tabell 3  Resultat og balanse for RFF Innlandet 2010 

 

RESULTAT OG BALANSE REGIONALE FORSKNINGSFOND 2010 

  

Resultat RFF 2010  

  

Inntekter   

Tilskudd fra Kunnskapsdept. 17 175 000 

Kostnader   

Husleie, inkl. adm. tjenester 33 333  

Utstyr 6 429  

Markedsføring 54 949  

Avholdte kurs/konferanser 15 515  

Eksterne kurs/konferanser/tjenestereiser 28 551  

Møteutgifter 8 759  

Telefon 6 578  

Lønn/personalutgifter 254 776  

Styrehonorar 138 000  

Honorar sekretariatstjenester 133 333  

Total sum administrative kostnader 2010 680 223 

    

Utbetalte prosjektmidler (kun kvalifiseringsstøtte) 732 750 

Sum utgifter 2010 1 412 973 

    

Resultat pr 31.12.2010 15 762 027 

 

 

  

Balanse RFF 2010  

  

Eiendeler  

Ordinære inntekter 14 933 000 

15% potten 2 242 000 

Sum eiendeler 17 175 000 

  

Gjeld/Egenkapital  

Administrative kostnader 680 223 

Utbetalte prosjektmidler 732 750 

Tildelte prosjektmidler, ikke utbetalt pr.31.12. 8 337 250 

Bunden EK (15% potten) 2 242 000 

Bunden EK (adm.kostn ovf til 2011) 826 927 

Egenkapital pr. 31.12.2010  4 355 850 

Sum gjeld/egenkapital 17 175 000 

  

Tildelte, ikke utbetalte prosjektmidler fordeles slik: 

Kvalifiseringsstøtte       2 184 250  

BIP       3 893 000  

Forskerprosjekter       2 260 000  
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d. Sum tildelinger 

 

Tabellen under viser innvilgete prosjekter i 2010. Tall i parantes angir totalt bevilget beløp i 

hele tusen kroner.  

 
Tabell 4  Tildeling pr søkerkategori og programtype 

 

 Bedrifter Høgskoler Stiftelser Andre Totalt 

KS 9 (1.750) 3 (590) 3 (577) - 15 (2.917) 

BIP 2 (3.893) - - - 2 (3.893) 

ISP/Forsker - 2 (2.260)  - 2 (2.260) 

Totalt 11 (5.643) 5 (2.850) 3 (577) - 19 (9.070) 

 

 

e. Frie midler framover 

 

Fondet har 4.355.850,- kr i frie midler pr 31.12.2010. Beslutninger om tildeling av støtte til 

brukerstyrte FoU prosjekter er ikke ferdigstilt pr 31.12.2010.  

 

 

 

 

 

f. Overføringer 

 

Følgende midler overføres til 2010: 

 

Ekstra bevilgning fra 15% potten:    2.242.000,- 

Ubrukte administrasjonsmidler:       826.927,- 

Frie midler:       4.355.850,- 
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4. Resultatrapportering 
 

 

a. Formidlingsresultater 

 

Det er for tidlige å rapportere på denne indikatoren.  

 

b.  Rekruttering til andre virkemidler 

 

Ett innvilget prosjekt er samfinansiert med SkatteFUNN. Utover dette er det for tidlig å 

rapportere på denne indikatoren.  

 

c. Samarbeid 

Interregionalt/internasjonalt 

Det har ikke vært noe formelt samarbeid mellom RFF Innlandet og andre fondsregioner i 

2010. Dokumentert samarbeid har imidlertid vært en forutsetning for å få innvilget støtte fra 

fondet. Samtlige innvilgete prosjekter samarbeider derfor med annen aktør i eller utenfor egen 

region. Flere av prosjektene har samarbeidspartnere i andre regioner, og da i hovedsak Region 

Midt-Norge (Sintef miljøet) og Hovedstaden (UMB).  

 

Mellom institusjoner/virksomheter/bransjer i regionen 

Dokumentert samarbeid har vært en forutsetning for å få innvilget støtte fra fondet. Samtlige 

innvilgete prosjekter samarbeider derfor med annen aktør i eller utenfor egen region. 

Samarbeidspartnere innen egen region er i hovedsak høgskolene, NCE-miljøet på Raufoss 

og/eller Østlandsforskning.  


