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1. Innledning 

 

1.1 Fondets formål 

Kunnskapsdepartementet har fastsatt forskrift for de regionale forskningsfondene (RFF)1 og 

RFF mottar årlig tilskudd fra departementet. 

Regionale forskningsfond har som formål å: 

a) Styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling gjennom å 

i. finansiere forskningsprosjekter av god kvalitet 

ii. medvirke til at bedrifter og offentlige virksomheter øker sin kompetanse, 

innovasjonsevne, verdiskaping og konkurransekraft ved å initiere forskning og 

ta i bruk resultater fra FoU 

iii. stimulere til et tettere samarbeid mellom FoU-institusjoner og styrke 

koplingene til næringsliv og offentlig sektor 

b) Øke FoU-innsatsen gjennom å 

i. mobilisere og kvalifisere bedrifter og offentlige virksomheter til å delta i 

nasjonal og internasjonal forskning 

ii. støtte FoU-prosjekter initiert av næringsliv, frivillig sektor og offentlige 

virksomheter inkludert universiteter, høyskoler og andre forskningsmiljøer 

c) Bidra til økt forskningskvalitet og til utvikling av gode og konkurransedyktige FoU-

miljøer   gjennom å 

i. støtte langsiktig, grunnleggende kompetansebygging i relevante 

forskningsmiljøer 

ii. knytte institusjonenes FoU-kompetanse til øvrige regionale FoU-aktiviteter og 

se disse i sammenheng 

iii. stimulere til fler- og tverrfaglig samarbeid i forskningsprosjekter 

d) Arbeide for tett samspill mellom aktiviteter i regionene og deres relasjoner til andre 

nasjonale og internasjonale forskningsprogrammer og forskningsaktiviteter 

 

1.2 Regionale muligheter og utfordringer/ RFF Innlandet som pådriver til 

forskningsaktivitet 

 

Innlandet står overfor utfordringer knyttet til blant annet demografi og næringsstruktur, og 

det er behov for innovasjon og omstilling for at regionen skal være et attraktivt sted å bo og 

drive næring i fremtiden. FoUi-arbeidet i Innlandet tar utgangspunkt i regionale muligheter 

og fortrinn angitt i planer og strategidokumenter. Innsatsen rettes inn mot de 

satsingsområdene som har størst potensial for innovasjon og nyskaping. 

 

Det regjeringsoppnevnte Innlandsutvalget2 pekte på seks satsingsområder der Innlandet kan 

bidra til utvikling og skape vekst, både regionalt og nasjonalt: 

• Bioøkonomi 

• Industri 

 
1 Regjeringen: Forskrift for regionale forskningsfond 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forskrift-om-de-regionale-forskningsfondene/id2722615/  
2 Regjeringen: Innlandsutvalget 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/innlandsutvalget/id2469443/  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forskrift-om-de-regionale-forskningsfondene/id2722615/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/innlandsutvalget/id2469443/
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• Reiseliv 

• Informasjonssikkerhet 

• Spill og underholdning 

• Innovasjon i offentlig sektor 

Innlandet har tradisjonelt scoret relativt lavt på statistikk over FoU-aktivitet og var i 2019 

den nest dårligste regionen i landet på å hente forskningsmidler per sysselsatte fra 

Forskningsrådet3. Innlandet har allikevel hatt en positiv økning i FoU-utgifter i perioden 2010 

– 2018 og har flere sterke forskningsmiljøer og næringsklynger innen flere disipliner og 

næringer.   

 

RFF Innlandet er et viktig virkemiddel for å bidra til å øke bevisstheten og relevansen av 

forskning som virkemiddel. Kvalifiseringsstøtte er et mobiliserings- og 

kvalifiseringsvirkemiddel som skal være utløsende for større forskningsprosjekter, mens 

hovedprosjekter skal bidra til å fremskaffe og ta i bruk ny kunnskap og derigjennom bidra til 

økt innovasjonsevne og verdiskaping i Innlandet.  

 

Et viktig strategisk dokument for RFF Innlandet, er Innlandets FoUi-strategi4. Denne 

strategien var en felles strategi for Hedmark og Oppland og gjaldt for perioden 2017 til 2020. 

I forbindelse med regionreformen og sammenslåing av de to fylkene til Innlandet fylke, var 

det da ikke behov for å utarbeide noen ny strategi og retning for fylkeskommunens FoUi-

arbeid. RFF Innlandet har derfor jobbet ut fra de samme målsettinger og prioriterte 

satsingsområder som før regionreformen. RFF Innlandets handlingsplan gjelder også for 

overgangsperioden, slik at overgangen til nytt fylke har vært smidig og fondet har vært 

operativt hele veien. Strategien har blitt rullert i 2020 og det er vedtatt ny FoUi-strategi for 

perioden 2021 – 2024, mens ny handlingsplan ble vedtatt av fondsstyret i januar 2021. 

 

I 2020 har det vært gjennomført utlysninger og aktiviteter i tråd med vedtatt handlingsplan 

og føringer fra Kunnskapsdepartementet og fylkestinget. Kvalifiseringsstøtte har vært lyst ut 

som en løpende utlysning med fastsatte frister for behandling i berammede styremøter. Det 

har også vært lyst ut midler til regionale innovasjonsprosjekter for næringslivet og offentlig 

sektor innenfor satsingsområdene i FoUi-strategien. Tabell 1 viser porteføljen til RFF 

Innlandet i perioden 2010 – 2020, med antall innvilgede prosjekter og innvilget beløp 

inkludert tilbakeførte midler som følge av kansellerte prosjekter og prosjekter med mindre 

omfang enn planlagt. 

  

 
3 Forskningsrådet: Indikatorrapporten 2020  
https://www.forskningsradet.no/Statistikk-og-evalueringer/statistikk-og-evalueringer/forskning-og-
innovasjon-i-norge/fylkesvise-kunnskapsgrunnlag/innlandet/  
4 Strategi for forskning, utvikling og innovasjon i Hedmark og Oppland 2017 – 2020 
https://innlandetfylke.no/_f/p1/i0680a99b-f069-4188-87fd-39f438d62984/strategi-for-forskning-
utvikling-og-innovasjon-2017-2020.pdf 

https://www.forskningsradet.no/Statistikk-og-evalueringer/statistikk-og-evalueringer/forskning-og-innovasjon-i-norge/fylkesvise-kunnskapsgrunnlag/innlandet/
https://www.forskningsradet.no/Statistikk-og-evalueringer/statistikk-og-evalueringer/forskning-og-innovasjon-i-norge/fylkesvise-kunnskapsgrunnlag/innlandet/
https://innlandetfylke.no/_f/p1/i0680a99b-f069-4188-87fd-39f438d62984/strategi-for-forskning-utvikling-og-innovasjon-2017-2020.pdf
https://innlandetfylke.no/_f/p1/i0680a99b-f069-4188-87fd-39f438d62984/strategi-for-forskning-utvikling-og-innovasjon-2017-2020.pdf
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Tabell 1 Portefølje RFF Innlandet 2010-2020 

Søknadstype/bevilgninger 
Bevilgninger 

Antall Kr  

Jeg har en idè 17 850 000 

Kvalifiseringsstøtte 173 62 747 280 

Bedriftsprosjekter 31 85 759 000 

Offentlige prosjekter 3 6 380 000 

Institusjonsprosjekter 4 16 988 000 

Forskerprosjekter 9 34 919 000 

Regionale innovasjonsprosjekter 4 9 575 000 

Totalt 241 217 218 280 

Tilbakeført 75 13 319 564 

Totalt netto 166 203 898 716 
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2. Aktiviteter i perioden 

 

2.1 Fondsstyret og styrets arbeid 

Fylkestingene i Innlandet har for perioden 2020-2023 oppnevnt følgende medlemmer til 

fondsstyret for RFF Innlandet: 

Tabell 2 Fondsstyre 2020 - 2023  

Styreverv Tidsrom Navn Stilling 

Styreleder 2020-2023 Birgit 

Aasgaard 

Jenssen 

Avdelingssjef for 

næring og 

internasjonalt 

samarbeid, Innlandet 

fylkeskommune 

Nestleder 2020-2023 Sverre 

Bjørnstad 

Direktør, Innovasjon 

Norge Innlandet 

Styrerepresentanter 2018-2023 Ingeborg 

Hartz 

Sykehuset Innlandet 

2018-2023 Kristiane Haug 

Berg 

Daglig leder, NCE 

Heidner Biocluster, 

Klosser Innovasjon 

AS 

2020-2023 Bjørnar 

Sæther 

Professor, 

Universitetet i Oslo 

2020-2023 Frode 

Martinsen 

Næringssjef, Ringebu 

kommune 

Numeriske vararepresentanter 2020-2023 Astrid Nyquist Direktør, 

Beitostølen 

helsesportsenter 

2020-2023 Marius 

Pedersen 

Professor, NTNU 

Gjøvik 

2020-2023 Elisabeth 

Kommisrud 

Professor, Høgskolen 

i Innlandet 

2020-2023 Ola Rostad Daglig leder, 

Tretorget AS 

 

I tillegg til styremedlemmer og vararepresentanter deltar Elisabeth Frydenlund, 

Forskningsrådets regionansvarlig i Innlandet, og prosjektleder for Forskningsbasert 

innovasjon i regionene (FORREGION) Innlandet Inga Blæsterdalen som observatører i 

styremøter.  

Det har vært avholdt fem styremøter og en strategisamling i 2020. Styret har hatt to fysiske 

møter, mens de øvrige møtene, inkludert strategisamling, har vært avholdt digitalt. Styret 

har behandlet årsrapport for 2019, budsjett og justert budsjett for 2020, en klagesak og 55 

finansieringssaker. Det har ikke vært optimalt med hovedsakelig digitale styremøter, men 

fondsstyret har fått behandlet nødvendige saker og jobbet med strategi og ny handlingsplan. 

En bedrift ble invitert inn i styremøte for å dele sine erfaringer med RFF Innlandet og 

kvalifiseringsstøtte som virkemiddel. Dette ga styret verdifull innsikt i hvordan RFFs 

virkemidler fungerer i praksis. Det var planlagt å invitere representanter for prosjekter 

finansiert av RFF Innlandet til hvert styremøte, men med innføring av restriksjoner knyttet til 
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smittevern og digitale møter, valgte fondsstyret å fokusere på saksbehandling og utsette 

dette til det er mulig å møtes fysisk. 

Styret har også jobbet med habilitet i året som har gått. Som en region med relativt få og 

små miljøer innen ulike bransjer og fagfelt, har styret ønsket å diskutere og vurdere ulike 

sider ved habilitet nærmere slik at styremedlemmene kan gjøre en mest mulig riktig 

habilitetsvurdering knyttet til søknadsbehandling i styremøter. Habilitet har derfor vært tema 

på flere styremøter, og Forskningsrådet har bidratt i både styremøter og møter med enkelte 

styremedlemmer for å drøfte deres roller på overordnet plan og knyttet til enkeltcase. Dette 

har vært svært nyttig både for styret og sekretariatet, særlig i de tilfeller det ikke dreier seg 

om automatisk inhabilitet, men om inhabilitet etter skjønn.   

 

2.2 Sekretariatets oppgaver 

Sekretariatet i RFF Innlandet består av sekretariatsleder, med bistand fra Forskningsrådet og 

fylkeskommunen ved vurdering av innkomne søknader. Leder for RFF Innlandet har ansvaret 

for driften av fondet og fungerer som styresekretær, administrer og gjennomfører 

utlysninger, saksbehandler, utarbeider prosjektkontrakter og følger opp prosjekter, 

gjennomfører ulike informasjons-, profilering- og mobiliseringstiltak herunder ansvar for 

fondets hjemmeside, og utarbeider årsrapport for fondets aktiviteter. Sekretariatet 

samarbeider tett med prosjektleder for FORREGION Innlandet, Forskningsrådets 

regionansvarlig, de øvrige fondsregionene og Forskningsrådet, i tillegg til samspill internt i 

fylkeskommunen, Innovasjon Norge Innlandet og næringsapparatet i regionen.  

2020 har vært et annerledes år for RFF-sekretariatet. Ved inngangen til 2020 var det naturlig 

nok knyttet en del spenning til overgangen fra Hedmark og Oppland til Innlandet 

fylkeskommune. For RFF sin del gikk overgangen relativt greit da fondet allerede bestod av 

de to fylkene som ble slått sammen, men regionreformen har allikevel krevd en del ressurser 

blant annet knyttet til utarbeidelse av nye rutiner og strategier, samt innføring av nye 

administrative systemer. Fondet hadde nødvendige styringsdokumenter til at utlysninger 

kunne følge årlige frister som tidligere år da handlingsplan for RFF Innlandet og FoUi-strategi 

for Innlandet begge gjaldt til og med 2020. Driften av RFF Innlandet har således vært 

tilnærmet lik normal tross i organisatoriske og administrative endringer. 

Covid-19-pandemien derimot har fått større konsekvenser for sekretariatets arbeid. At det i 

store deler av året har vært gjennomført hjemmekontor har ikke påvirket arbeidet i 

nevneverdig grad, men reiserestriksjoner og smittevern har ført til færre møter med brukere 

av fondets virkemidler og betydelig lavere mobiliseringsaktivitet enn ønskelig. Til tross for at 

digitale møter på mange måter kan erstatte fysiske møter, mister man noe av dynamikken 

og det uformelle som er av stor verdi. Dette har blitt tydelig i løpet av 2020. Det har blitt 

gjennomført flere mobiliseringsaktiviteter og holdt presentasjoner i ulike fora, men respons 

og effekt av disse er vanskelig å si noe om når alle møter avholdes digitalt. Det som har 

vært gjennomført av større mobiliseringstiltak i 2020, er derfor tenkt å følges opp med 

fysiske møter når omstendighetene tillater det. Samhandling med de øvrige RFF-

sekretariatene og Forskningsrådet har fungert godt digitalt.   
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2.3 Informasjonsaktivitet og profilering 

RFF Innlandet bistår med informasjon og rådgivning til virksomheter og FoU-institusjoner i 

Innlandet som ønsker å bruke FoU som virkemiddel til innovasjon. RFF Innlandet deltar på 

ulike arenaer hvor næringsliv, offentlige virksomheter, forskningsmiljøer og 

samarbeidspartnere fra næringsapparatet møtes, og bidrar med informasjon om forskning 

som virkemiddel og mulighetene som ligger i RFF. I løpet av 2020 har RFF Innlandet deltatt 

på 10 ulike arrangementer hvor hensikten har vært å informere og komme i dialog med 

brukere og øvrig virkemiddelapparat. 

Det har i tillegg blitt gjennomført 11 møter med søkere og potensielle søkere. Fondets 

hjemmeside og Facebook benyttes også som kommunikasjonskanaler. Her ligger all 

informasjon om utlysninger og andre aktiviteter, rutiner for rapportering inkludert maler, og 

sentrale dokumenter som handlingsplaner og årsrapporter.   

 

2.4 Utlysninger i 2020 og respons på dem 

Følgende utlysninger ble gjennomført i 2020: 

• Det ble lyst ut 6 millioner kr til kvalifiseringsstøtte for bedrifter, offentlig sektor og 

FoU-institusjoner. Utlysningen var åpen tematisk med søknadsfristene 1. februar, 1. 

mai, 1. september og 1. november. Søknader om kvalifiseringsstøtte besluttes av 

fondsstyret. 

• Det ble lyst ut 10 millioner kr til regionale innovasjonsprosjekter i 2020. Utlysningen 

var rettet mot både privat næringsliv og offentlig sektor og var innenfor 

satsingsområdene i FoUi-strategien for Innlandet. Formålet med utlysningen var å 

bidra til forskningsbasert innovasjon og næringsutvikling i Innlandet. 

 

Tabell 3 Mottatte søknader 2020 fordelt på type søker 

Søknadstype 
Sum Næringsliv 

Offentlig 

institusjon 

FoU-institusjon 

Ant Kr  Ant Kr Ant Kr Ant Kr 

Kvalifiseringsstøtte 46 21 234 000 19 8 214 000 4 1 936 000 23 11 084 000 

Innovasjonsprosjekter 9 21 145 000 7 16 990 000 1 3 000 000 1 1 155 000 

Totalt 55 42 379 000 26 25 204 000 5 4 936 000 24 12 239 000 

 

Som tabellen viser, mottok RFF Innlandet totalt 55 søknader i løpet av 2020 hvorav 46 søkte 

om kvalifiseringsstøtte og 9 om innovasjonsprosjekt. Totalt omsøkt beløp var over 42 

millioner kroner. FoU-sektoren og næringslivet sender flest søknader, mens fem av 

søknadene som ble behandlet i 2020 kom fra offentlige institusjoner. 
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3. Resultatrapportering 

 

3.1 Bevilgninger 2020 

Av de totalt 55 søknadene RFF Innlandet mottok i 2020, ble 23 prosjekter innvilget hvorav 

19 kvalifiseringsstøtte og fire innovasjonsprosjekter. Det ble totalt tildelt kr 18 171 000 i 

forskningsmidler fra RFF Innlandet i 2020, fordelt som vist i tabell 4. Det er en noe ujevn 

fordeling mellom søkergrupper hvor offentlig sektor fremdeles er underrepresentert. 

Regionale forskningsfond Innlandet stiller krav til et reelt og forpliktende samarbeid mellom 

FoU-institusjoner og næringsliv eller offentlig sektor i alle søknadstyper.  

Tabellen under inkluderer ikke samarbeidspartnere, kun administrativt ansvarlig i 

prosjektene, slik at bildet er mer variert enn det som fremkommer her. 

Tabell 4 Tildelinger 2020 fordelt på søknadstype og søker 

Søknadstype 
Sum Næringsliv 

Offentlig 

institusjon 

FoU-institusjon 

Ant Kr  Ant Kr Ant Kr Ant Kr 

Kvalifiseringsstøtte 19 8 596 000 10 4 391 000 2 975 000 7 3 230 000 

Innovasjonsprosjekter 4 9 575 000 4 9 575 000     

Totalt 23 18 171 000 14 13 966 2 975 000 7 3 230 000 

 

Vedlegg 1 og 2 viser lister over samtlige tildelinger i 2020 med prosjektnummer, 

prosjekttittel, prosjektansvarlig og tildelte midler. RFF Innlandet har tildelt midler til 

prosjekter med et bredt spenn med hensyn til fagområder og næring hvor innovasjonen skal 

tas i bruk. 

3.2 Prosjekt- og rapporteringstyper 

Det er mottatt fremdrifts- og sluttrapportering for totalt 22 prosjekter i 2020, hvorav 9 er 

framdriftsrapporter og 13 er sluttrapporter. Det er kun hovedprosjekter som rapporterer 

framdrift, mens alle prosjekter leverer sluttrapport.  

Av sluttrapportene er det 12 kvalifiseringsprosjekter som er avsluttet i løpet av 2020 og ett 

bedriftsprosjekt.  

På grunn av pandemien har flere prosjekter søkt om og fått forlenget prosjektperioden, noe 

som har medført at færre prosjekter enn antatt har sluttrapportert. Disse vil da avsluttes i 

løpet av 2021 og inngå i neste årsrapport. 

 

Tabell 5 Fordeling type rapportering og type prosjekt 

  

Regionalt 

kvalifiserings-

prosjekt 

Regionalt 

bedrifts-

prosjekt 

Regionalt 

offentlig 

prosjekt 

Regionalt 

institusjons-

prosjekt 

Regionalt 

forsker-

prosjekt 

Totalt 

Fremdriftsrapportering 0 7 0 0 2 9 

Sluttrapportering 12 1 0 0 0 14 

Totalt 12 8 0 0 2 22 
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Prosjektene er fordelt på ulike bransjer og tema, men det er hovedvekt av prosjekter som 

kan sorteres inn under bioøkonomi og IKT/digitalisering. De øvrige prosjektene er innen 

helse, teknologi/industri og reiseliv. Dette er helt i tråd med Innlandets FoUi-strategi og 

utpekte satsingsområder. Utlysningen av hovedprosjekter var rettet mot disse 

satsingsområdene, mens utlysningen av kvalifiseringsstøtte er nøytral.  

 

Det er ulike virksomheter som eier kvalifiseringsprosjektene. Av kvalifiseringsprosjektene 

som ble avsluttet i 2020 hadde åtte av prosjektene prosjektansvarlig fra FoU-sektoren, mens 

fire av prosjektene hadde bedrifter som administrativt ansvarlig.  

 

3.3 Fremdrift og endringsbehov 

Prosjektene som leverer framdriftsrapporter må oppgi om de oppsatte mål og delmål fortsatt 

gjelder for prosjektet og hvorvidt det er endringer i milepæler og aktiviteter. Samtlige av de 

ni prosjektene svarer bekreftende på dette, mens det meldes om endringer i milepæler og 

aktiviteter, samt endringer knyttet til økonomi i fire av prosjektene. Alle endringer er avklart 

med sekretariatet og majoriteten av endringer kommer som følge av Covid-19 pandemien. 

Flere av prosjektene har hatt problemer med tilgang til laboratoriefasiliteter, gjennomføring 

av workshops og seminarer, datainnsamling og lignende. Det har ikke blitt søkt om store 

endringer, men mange har altså hatt behov for justeringer knyttet til tidsplan og budsjett.  

 

3.4 Kommersielle resultater 

Det vises til mange og ulike kommersielle resultater i prosjektene. Det rapporteres om både 

produkt-, prosess- og tjenesteinnovasjon, patentsøknader og lisensieringskontrakter, interne 

forbedringer i virksomheter, i tillegg til nye forretningsområder og en ny virksomhet. 

Prosjektene har også ført til innovasjon hos både samarbeidspartnere og eksterne aktører. 

 

Figur 1 Kommersielle resultater gjennom hele prosjektet. N=22 
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Som i tidligere år, viser rapporteringen at det er bedriftsprosjektene som fører til flest 

kommersielle resultater og innovasjon på flere områder. Dette er ikke overraskende da 

formålet med denne prosjekttypen er nettopp å skape innovasjon og utvikling. Det som 

derimot overrasker, er at det rapporteres om et så stort antall kommersielle resultater med 

tanke på at det kun er ett av bedriftsprosjektene som er avsluttet. De resterende sju 

bedriftsprosjektene og de to forskerprosjektene er pågående prosjekter som har 

fremdriftsrapportert. Det er også gledelig med så mange kommersielle resultater fra 

kvalifiseringsprosjektene da dette er en type forprosjekter og det er planer om videreføring 

for samtlige. Det kan dermed ventes ytterligere innovasjoner og verdiskaping fra disse 

prosjektene. 

Flere av prosjektene oppgir at det ikke er noen kommersielle resultater å rapportere på 

nåværende stadium i prosjektet, men at dette vil komme i senere faser. Det er også verdt å 

nevne at et av forskerprosjektene oppgir å ha ført til innovativ aktivitet hos sine 

samarbeidspartnere allerede halvveis i prosjektperioden.   

 

3.5 Resultatformidling og publisering 

Figur 2 viser prosjektenes formidlings- og publiseringsaktivitet i løpet av 2020. Det er høy 

publiseringsaktivitet i prosjektene og det er gjort nærmere 70 formidlingstiltak rettet 

målgruppen i løpet av 2020. Det er også gjort en del allmennrettede formidlingstiltak, noe 

som er positivt da det bidrar til å både spre resultater og ny kunnskap fra prosjektene og det 

bidrar med å spre informasjon om RFF og til å gjøre virkemidlene kjent for flere. Det 

rapporteres også om flere vitenskapelige publikasjoner og presentasjoner, noe som vitner 

om god forskningskvalitet og bidrar til utvikling av gode og konkurransedyktige FoU-miljøer, 

jf. formålet med regionale forskningsfond.   

 

Figur 2 Formidling og publisering 2020. N=22  

 

I figur 3 er kvalifiseringsprosjektene tatt ut og figuren viser formidling og publisering totalt i 

prosjektperioden for hovedprosjektene. Dette styrker inntrykket av at RFF bidrar til god 
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forskningskvalitet og utvikling av forskningsmiljøer. De to forskerprosjektene har særlig høy 

formidlings- og publiseringsaktivitet, men det er også stor aktivitet i noen av 

bedriftsprosjektene. 

 

Figur 3 Formidling og publisering totalt i prosjektperioden. N=10 

 

 

3.5 Videreføring av prosjekter 

Ett av formålene med Regionale forskningsfond er å mobilisere og kvalifisere bedrifter og 

offentlige virksomheter til å delta i nasjonal og internasjonal forskning, jf. Forskrift om de 

regionale forskningsfondene §2. Det er derfor svært positivt at samtlige 

kvalifiseringsprosjekter som ble avsluttet i 2020 er planlagt videreført i et hovedprosjekt. 

Tabellen under viser hvor det er planlagt å søke finansiering for videreføring. 

 
 
Tabell 6 Planer om videreføring av kvalifiseirngsprosjekter i ny søknad. N=12 

 Antall Prosent 

Ja, til Regionale forskningsfond 6 55% 

Ja, til Forskningsrådet 7 64% 

Ja, til EUs forskningsprogrammer 4 33% 

Ja, til Innovasjon Norge 3 27% 

Ja, til andre enn ovennevnte 0 0% 

Nei 0 0% 

 

Som tabellen viser er det flere av prosjektene som oppgir flere muligheter for videreføring av 

prosjektet. Vi ser også at det er flere prosjekter som planlegger å søke Forskningsrådet og 

EU-programmer som neste steg. Basert på denne rapporteringen, er kvalifiseringsstøtte et 

godt virkemiddel for å oppnå formålet med å mobilisere og kvalifisere til større prosjekter. 
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4. Økonomi 

 

4.1 Bevilgning fra Kunnskapsdepartementet 

RFF Innlandets ordinære tildeling utgjorde kr 15 019 000 for 2020. I tillegg mottok fondet 

ekstraordinær tildeling i forbindelse med koronasituasjonen, på kr 2 382 000. Styret 

besluttet å benytte de ekstraordinære midlene til kvalifiseringsstøtte. 

 

4.2 Administrasjonskostnader 

Administrasjonskostnader for 2020 var kr 1 114 203 og utgjorde 7,4 prosent av ordinær 

tildeling fra Kunnskapsdepartementet, og 6.4% av hele tildelingen.  

 

4.3 Resultatregnskap 

Resultatregnskap for RFF Innlandet fremgår av tabell 7. 

 

4.4 Sum tildelinger 

RFF Innlandet tildelte i 2020 kr 18 171 000 til forskningsprosjekter, se vedlegg 2 og 3. 

 

4.5 Frie/udisponerte midler 

Fondet har kr 3 054 027 i udisponerte midler pr 31.12.2020. 

 

4.6 Bundne/tildelte og utlyste midler 

Fondet har kr 37 217 899 bundet til tildelinger vedtatt i perioden 2015-2020. 

 

4.7 Overføringer 

Følgende midler overføres til 2021: 

Frie midler     kr 3 054 027 

Bundne midler/tildelt, ikke utbetalt  kr 37 217 899 

Totalt      kr 40 271 926 

 

 

4.8 Årsregnskap 

Årsregnskap 2020 for RFF Innlandet er revidert. Se tabell 8. 
Balanseregnskap vises i tabell 9. 
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Tabell 7 Resultatregnskap for RFF Innlandet 2020 

 

Inntekter 2020 2019 

Tilskudd fra Kunnskapsdepartementet       17 401 000          15 521 000  

Tilbakeførte midler            330 579            2 231 414  

Renteinntekter            405 240               953 394  

Årskonferanse                       -                 289 795  

Sum inntekter       18 136 819          18 995 603  

   

Kostnader 2020 2019 

   

Fondsstyrets utgifter            182 162               142 294  

Administrasjonens utgifter            932 041            1 178 777  

Årskonferanse                       -                 301 589  

Total sum kostnader         1 114 203            1 622 660  

   

   

Tildelinger 2020 2019 

Kvalifiseringsstøtte         8 596 000            8 348 000  

Hovedprosjekter         9 575 000            9 100 000  

Sum tildelinger       18 171 000          17 448 000  

   

Sum kostnader       19 285 203          19 070 660  

   

Resultat 31.12 -       1 148 383  -              75 057  
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Tabell 8 Årsregnskap for RFF Innlandet 2020 

 

REGNSKAP DRIFT 2020 2019 

Driftsinntekter     

Overføringer fra KD                  15 019 000         15 521 000  

Ekstraordinære overføringer                    2 382 000                         -    

Tilbakeførte midler                       330 579           2 231 414  

Årskonferanse                                  -                 289 795  

Sum driftsinntekter                  17 731 579         18 042 209  

   

Driftskostnader     

Administrasjonskostnader                    1 114 203           1 622 660  

Tilskuddstildelinger                  18 171 000         17 448 000  

Sum driftskostnader                  19 285 203         19 070 660  

   

Brutto driftsresultat -                 1 553 624  -        1 028 451  

   

Finansposter     

Renteinntekter                       405 240               953 394  

Netto driftsresultat -                 1 148 383  -             75 057  

   

   

KONTANTSTRØM 2020 2019 

Netto driftsresultat -                 1 148 383  -             75 057  

 + Tilskuddstildelinger                  18 171 000         17 448 000  

 - tilbakeførte midler -                     330 579  -        2 231 414  

 - utbetalt tilskudd -               18 139 725  -      26 083 513  

Netto kontantstrøm -                 1 447 687  -      10 941 984  
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Tabell 9 Balanse for RFF Innlandet 2020 

 

Balanse 31.12.2020 31.12.2019 

EIENDELER   

Sum omløpsmidler   

Inngående kontantbeholdning          41 719 613                52 661 597  

Netto kontantstrøm -          1 447 687  -             10 941 984  

Sum omløpsmidler          40 271 926                41 719 613  

SUM EIENDELER          40 271 926                41 719 613  

   

   

EGENKAPITAL OG GJELD 31.12.2020 31.12.2019 

Egenkapital    

Frie midler            3 054 027                  3 088 207  

Sum egenkapital            3 054 027                  3 088 207  

   

Gjeld   

Bundne midler, tildelt          37 217 899                38 631 406  

Sum gjeld          37 217 899                38 631 406  

   

SUM EGENKAPITAL OG GJELD          40 271 926                41 719 613  
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Vedlegg 1: Tildelinger regional kvalifiseringsstøtte 2020 

Kvalifiseringsstøtte skal benyttes for å fremme bruk av forskningsaktivitet i næringslivet, 

offentlig sektor og FoU-miljø. Målet med regional kvalifiseringsstøtte er å utvikle FoU-

prosjekter som kan kvalifisere til videre støtte fra relevante ordninger regionalt, nasjonalt og 

internasjonalt.  

  

Prosjekt 

nr  
Prosjekttittel 

Prosjektansv

arlig 

Tildeling 

(kr) 

321803 Aktivt kull fra tremasse 
Glommen 
Technology AS 500 000 

321784 
Design, utviklig og testing av Deconizer mini for 
dekontaminering av oppstykket kylling ved bruk av HTB-
teknologi 

Decon SFS AS 500 000 

321767 
Optimalisering av reinlavplukking for kommersiell 
utnyttelse: kartlegging arealer via fjernmåling, 
bærekraftig høst, påvirkning lavkvalitet 

NORSKE 
MOSEPRODUK
TER AS 

303 000 

321758 
Feasibility styudy on preservation technolgies applied on 
porcine embryos 

Høgskolen i 

Innlandet 
500 000 

321741 Palliative care for patients during the Covid-19 pandemic 
Høgskolen i 

Innlandet 
500 000 

321739 
I klassen og på arbeidsplassen. Arbeidsrettet 
norskopplæring for voksne innvandrere med liten eller 
ingen skolegang.  

Glåmdalen 
interkommunal
e 
voksenopplæri
ng IKS 

500 000 

320281 Development of SNP-array for Atlantic halibut 
CRYOGENETIC
S AS 

348 000 

319746 Tiltak som kan øke pasientens helsekompetanse 
SYKEHUSET 
INNLANDET HF 

475 000  

319646 
Realistisk planlegging - samfunnsplanlegging i områder 
med vedvarende folketallsnedgang 

Høgskolen i 
Innlandet 490 000 

313482 Forbedret tørkestyring for miljøvennlige treprodukter  
Moelven 
Østerdalsbruke
t AS 

500 000 

313463 
Kartlegging av de biologiske prosessene som styrer fosfor 
og nitrogen i Hias biofilmen 

Høgskolen i 
Innlandet 500 000 

313350 
Feasibility study on use of novel enabling technologies for 
characterization of salmonid gamete 

Høgskolen i 
Innlandet 500 000 

313216 
Utvikling av digitale verktøy i avlsarbeidet på hund – 
kvalifiseringsprosjekt 

Aninova AS 490 000 

311664 
Rapid Diagnostics for effective clinical management of 
bacterial infection and antimicrobial resistance 

Høgskolen i 
Innlandet 500 000 

311663 
Cybersikkerhetsovervåkning av Industrielle Prosesser: 
Deteksjon og håndtering av cyberangrep i 
produksjonssystemer 

Houmb Invest 
AS 500 000 

311661 
Forstudie til satsning på cybersikkerhet for norsk 
vareproduserende industri inkl SMB med utvikling av sikre 
digitale plattformer som case 

Moicon AS 500 000 

311658 
Tilførsel av (Amorf) silika fører til motstand mot 
snutebilleangrep og økning i biomasse for granplanter 

Glommen 
Mjøsen Skog 
SA 

300 000 

311641 Sirkulær landbruksplast 

SINTEF 
RAUFOSS 
MANUFACTURI
NG AS 

240 000 

311634 
Enabling increased operational efficiency in Norwegian 
agriculture by leveraging new technology based on 
artificial intelligence 

Digifarm Nils 
Solum Helset 450 000 

Totalt   8 596 000 
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Vedlegg 2: Tildelinger regionale innovasjonsprosjekter 2020 
 

RFF Innlandet lyste i 2020 ut 10 millioner kroner til innovasjonsprosjekter 

innen satsingsområdene i FoUi-strategien for Innlandet. Utlysningen var 

åpen for både offentlige og private virksomheter. Målet med regionale 

innovasjonsprosjekter er å skape forskningsbasert innovasjon og utvikling 

i næringsliv og offentlig sektor i Innlandet. RFF Innlandet mottok ni 

søknader og innvilget fire prosjekter. 

 

Prosjekt 

nr 
Prosjekttittel 

Prosjekt-

ansvarlig 

Tildeling 

(kr) 

321093 
 

Nye produkter av industriflis fra treavfall 
Forestia AS 1 200 000 

321024 Kompetanse for utvikling 
Styggpent AS 2 375 000 

321151 AddSaM: Additiv tilvirkning av kjerner og former for 
sandstøping av metaller Furnes 

Jernstøperi AS 

3 000 000 

321136 Internet Of my Things - Bærekraftige helse- og 
omsorgstjenester ved bruk av privateid teknologi IKOMM AS 3 000 000 

Totalt  
 9 575 000 
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