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ÅRSBERETNING 2021
NORSUS Norsk institutt for bærekraftsforskning AS

Virksomhetens art og lokalisering
NORSUS Norsk institutt for bærekraftsforskning AS (heretter NORSUS) holder til i
Fredrikstad kommune. I tillegg har vi et prosjektkontor i Oslo.

Overordnet om driften i 2021
Også 2021 var preget av koronapandemien og også i dette året kom NORSUS overordnet
sett svært godt ut av året. Vi opplevde i liten grad at prosjekter ble satt på hold eller
avlyst. Samfunnets fokus på klima og miljø ble opprettholdt og koronakrisen ble sett som
en mulighet for å akselerere samfunnets omstilling til bærekraft. Dette førte til mange
aktuelle utlysninger for NORSUS og våre samarbeidspartnere i privat og offentlig sektor har
opprettholdt det langsiktige fokuset på grønn omstilling og bærekraftsmålene.
Våre ansatte jobbet i overveiende grad fra hjemmekontor, men i perioder var det mulig å
være mer på kontoret og dette oppfordret ledelsen til i disse periodene. Også i 2021 var
det utfordringer knyttet til stengte skoler og barnehager, karantene, hjemmekontorer som
har vært brukt samtidig av partner, barn i skolealder, osv., og også ensomhet og usikkerhet
på hjemmekontorene. Likevel har de ansatte bevart innsatsviljen til å bidra til at det
skulle gå godt med arbeidsplassen og den viktige bærekraftsforskningen vi gjør. Dette,
kombinert med fortsatt lite tid på reising til og fra jobb, møter, konferanser, osv., har
gjort at instituttet nok en gang har hatt et av sine beste år økonomisk.
På det daglige jobbes det kontinuerlig med prosjektutvikling som danner grunnlaget for
driften, samt effektiv bruk av grunnbevilgningen og RES-EU-midlene (tidligere kalt STIMEU). Basert på resultatene for de tre siste år, økte instituttets grunnbevilgning med 7,21 %
i 2021, mens økningen i den totale grunnbevilgningen til den samfunnsvitenskapelige
arenaen var på om lag 2,69 %. Dette har følgelig også vært positivt for bedriftens
økonomiske utvikling.
Prosjektvirksomheten har også i 2021 vært rettet mot regionale, nasjonale og
internasjonale markedsområder. Instituttets forskere har sterk nasjonal og internasjonal
anerkjennelse. Dette medfører at vi er attraktive som deltager og partner i flere større
prosjekter der andre forskningsinstitusjoner er koordinator/prosjektleder. Vi utvikler også
prosjekter som prosjektleder der vi inviterer med andre institusjoner.
Oppfølging av strategi i 2021
Styret besluttet i 2020 en internasjonal strategi, som ble oppdatert i 2021. Samtidig fikk vi
en rammebevilgning fra Norges Forskningsråd for å støtte vår posisjonering overfor EUs
rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa, og støtte den betydelige
arbeidsinnsatsen som må til for å delta i EU-søknader. I den internasjonale strategien
åpnet vi også opp for å ansette forskere med unik kompetanse på våre felt selv uten å
beherske norsk/skandinavisk på ansettelsestidspunktet (men med forventning om
oppnådde ferdigheter i norsk innen to år).
Når det gjelder andre punkter fra NORSUS’ strategi kan vi notere følgende:
- Økt publisering har i 2021 fortsatt å være på ledelsens agenda, men vi er fortsatt
langt unna måltallet om 1 publiseringspoeng per forskerårsverk. Dette jobber vi
fortsatt aktivt med å forbedre.
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Vi har satt i gang en prosess for å forbedre søknadskvalitet, for å sikre at ingen
søknader vi leder for under 5 i hovedkarakter.
NORSUS arrangerte i juni et webinar om LCA i dagens norske og europeiske
forsknings- og innovasjonspolicy, med 180 påmeldte fra bedrifter, forvaltningen og
UHI-sektoren, som ledd i å vise faglig ledelse på vårt felt.
NORSUS gjennomførte høsten 2021 en evaluering av kommunikasjonsvirksomheten
vår etter navneskiftet, som viste at vi har hatt en ønsket utvikling i antall følgere
på sosiale medier og oppmerksomhet på internett. Denne evalueringen ligger til
grunn for videre utvikling av våre kommunikasjonsaktiviteter.
Vi startet i desember 2021 en prosess for å utvikle en overordnet bærekraftsstrategi
som involverte alle ansatte. Denne videreføres i 2022.

Faglig og forskningsmessig utvikling
NORSUS er Norges fremste fagmiljø innenfor livsløpsvurderinger (LCA) for vurdering og
forbedring av miljø- og ressurseffektivitet til produkter og tjenester. Selskapet har i løpet
av 2021 både startet opp, videreført og avsluttet flere langsiktige FoU-prosjekter. De
fleste av disse er knyttet til nasjonale FoU-program. Det har vært stort fokus på utvikling
av nye prosjektsøknader også i 2021, og det ble levert inn prosjektsøknader til Norges
Forskningsråd m.fl. til en total verdi på over NOK 64 millioner for NORSUS. Av dette er det
per 23. mars 2022 innvilget søknader til en verdi av NOK 12 millioner, som representerer ca
19%. Dette er en nedgang fra 2020 uten at vi kan peke på spesifikke grunner til dette
annet enn naturlig variasjon.
To av instituttets tre EU-prosjekter ble avsluttet i 2021. EU-kommisjonen valgte ut NORSUS
til stikkprøverevisjon av disse to prosjektene. Denne prosessen er i skrivende stund ikke
avsluttet, men administrasjonen har i prosessen betydelig styrket sin kompetanse på EUprosjektadministrasjon.
NORSUS’ publiseringspoeng har hatt en synkende tendens siden 2019, til omtrentlig 0,3
publiseringspoeng per forskerårsverk i 2021 (tall basert på egne beregninger i påvente av
SSBs offisielle tall). Dette skyldes nok flere forhold, men en viktig årsak er stort press på å
levere i oppdragsforskningsprosjekter, noe som har påvirket tilgjengelig tid til publisering.
Ledelsen følger opp dette kontinuerlig.
Instituttets forskere har deltatt aktivt på nasjonale og internasjonale faglige konferanser, som i hovedsak er blitt avholdt online.
Faglig stab
NORSUS vokser og hadde ved utgangen av 2021 totalt 28 forskere, hvorav 19 kvinner og 9
menn, der 14 har doktorgrad. Utover dette var fire av våre forskere i doktorgradsløp i
2021. NORSUS’ administrasjon teller 1,9 årsverk i tillegg til direktør. Totalt antall
forskerårsverk utgjorde 25,9.
Samarbeid
NORSUS jobber i mange ulike nettverk med andre forskningsmiljøer og partnere fra privat
og offentlig sektor. Vi fulgte i 2021 opp de institusjonelle samarbeidsavtalene med både
NMBU og Høyskolen Kristiania. Vi samarbeider bl.a. med NMBU/MINA (Fakultet for
miljøvitenskap og naturforvaltning), gjennom en professor II-stilling. Dette gjør også NMBU
til en viktig rekrutteringsarena. Vi har også fortsatt å være synlig på NTNU ved deltagelse
på deres karrieredag Energidagen for studenter på Energi og Miljø høsten 2021. Igjen har vi
for 2022 rekruttert fire sommerstudenter fra disse institusjonene.
Vi samarbeider også på ulike måter med Høgskolen i Østfold. Utover å leie lokaler på
Værste, så bisto vi i 2021 HiØ med å få inn bærekraftsperspektiver i undervisningen på
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Ingeniørutdanningen. Direktør gjennomfører dessuten jevnlige samarbeidsmøter med
Høgskolen i Østfold, Smart Innovation Norway og Institutt for Energiteknikk (IFE) avdeling
Halden, samt med de andre regionale forskningsinstituttene (de såkalte FOKUSinstituttene). Direktør er også aktivt involvert i arbeidsgrupper i Forskningsinstituttenes
Fellesarena (FFA), som ligger under Abelia. På initiativ fra Smart Innovation Norway har
NORSUS vært med som grunnlegger av den nye dekommisjoneringsklyngen DECOM, sammen
med Norsk Nukleær Dekommisjonering (NND), Kongsberg Innovasjon og Halden kommune
(https://www.smartinnovationnorway.com/om-decom/), og også i et regionalt nettverk
for å mobilisere bedrifter til deltagelse i Horisont Europa.
NORSUS har i løpet av 2021 hatt flere møter med administrativt og politisk nivå i Viken
fylkeskommune for å bygge opp gjensidig forståelse for hverandres virksomhet og sondere
muligheter for samarbeid. NORSUS var også i september 2021 i Formannskapet i
Fredrikstad Kommune og orienterte om vår virksomhet.
NORSUS etablerte i 2021 et Scientific Advisory Board som ledd i å styrke vår vitenskapelige
kvalitet og være en aktiv bidragsyter i den internasjonale forskningsfronten. Rådet skal
møtes med den faglige ledelsen på NORSUS to ganger i året for å drøfte utviklingen på
feltet livsløpsvurderinger (LCA), bærekraftsvurderinger og grønn omstilling generelt, og
møttes for første gang i desember 2021. I rådet sitter:
• Francesca Verones, NTNU, Institutt for industriell økologi
• Anders Damgaard, Danmarks Tekniske Universitet, DTU Miljø
• Göran Finnveden, Kungliga Tekniska Högskolan, Hållbarhet, utvärd. o styrning
• Søren Løkke, Aalborg Universitet, Center for Design, Innovation og Bæredygtig
omstilling
• Eric Mieras, PRe Sustainability
• Arnold Tukker, University of Leiden, Institute of Environmental Sciences (CML)
• Per-Anders Hansson, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Institutionen för energi
och teknik
• Magdalena Svanström, Chalmers tekniske högskola, Avdelningen för
miljösystemanalys
Styrets aktivitet i 2021
Styret hadde i 2021 6 møter.

Økonomisk bærekraft
Fortsatt drift
Etter avsatt bonus viser regnskapet et årsresultat på NOK 2.416.970. Årets gode resultat
utløser gjeldende kollektive bonusordning for instituttet. NORSUS skal fortsette å fokusere
på prosjektutvikling og holde den faglige utviklingen sterk.
I samsvar med regnskapslovens § 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er
lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet.
Rettvisende oversikt over utvikling og resultat
Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av NORSUS’ eiendeler og gjeld,
finansielle stilling og resultat.
Framtidsutsikter
NORSUS har i 2021 hatt god likviditet. Prosjektporteføljen ved inngangen til 2022 er såpass
høy at det er behov for videre rekruttering, noe som er et resultat av bevisst
prosjektutvikling. På grunn av høy arbeidsbelastning på ansatte er det fokus på jevn
arbeidsfordeling og kvalitet i leveranser, men fortsatt er prosjektutvikling på lengre sikt
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viktige arbeidsoppgaver også i 2022. Vi jobber kontinuerlig med implementering av den nye
strategien.

Samfunnsmessig bærekraft
Arbeidsmiljø
Det har i regnskapsåret ikke forekommet skader og ulykker av betydning. Antall
sykemeldingsdager ligger fortsatt lavt, og det var i 2021 en total fraværsprosent grunnet
sykdom på 1,62%. I 2021 var det også signifikant fravær grunnet «barns sykdom» på 0,8%.
Dette skyldes i stor grad stengte skoler og barnehager. De ansatte oppfordres til å benytte
seg av tilbudet på Sky Fitness, samt til deltakelse i den årlige Dytt-aksjon. Alternative
tiltak vurderes fortløpende. Arbeidsmiljøet betraktes som meget godt, og det jobbes
kontinuerlig med å vedlikeholde dette. Utbredt bruk av hjemmekontor i koronaperioden
har gjort dette arbeidet noe mer utfordrende enn vanlig, men digitale møteplasser og
organisatoriske tilpasninger beskrevet tidligere har hatt positiv effekt.
Likestilling
Av NORSUS’ 30 ansatte ved årsskiftet, er 20 kvinner (67 %) og 10 menn. Andelen kvinner i
styret er 5 av 8 (63 %). Vararepresentantene er da holdt utenfor. Vi vektlegger likestilling,
både ved nyansettelser og ved nyvalg til styret. Styret ser det ikke som nødvendig å
iverksette ytterligere tiltak for likestilling.

Miljømessig bærekraft
Ytre miljø

I 2021 førte aktivitetene våre til et utslipp av klimagasser på 5 500 kg CO2-ekv. som
tilsvarer 190 kg CO2-ekv. per årsverk. Dette er nedgang på 8% fra 2020, og årsaken
er koronasituasjonen som reduserte reiseaktiviteten vår ytterligere. 30 % av
klimagassutslippene er knyttet til flyreiser og 29 % til bilkjøring. Resten av
klimagassbelastningen kom fra togtransport (2 %), bruk av elektrisitet (20 %) og
innkjøp av elektronikk og avfallsbehandling (20 %).
For indikatoren bruk av primære energikilder (Cumulative Energy Demand) førte
aktiviteten vår til bruk av 70 000 kWh eller 2 400 kWh/årsverk.
Primærenergibruken er fordelt på reisevirksomhet i tjenesten (22 %), drift av
kontorbygg i Fredrikstad og Oslo (73 %) og innkjøp/avfallsbehandling (5%).
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Figur 1 Utviklingen i transport (antall km fordelt på ulike transportmidler) og elektrisitet
(kWh)

Figur 2 Totalt klimagassutslipp i kg CO2-ekv fordelt på utslipp fra henholdsvis bil, fly, tog,
elektrisitet og elektronikk- og avfallsbehandling
NORSUS har kjøpt opprinnelsesgarantert elektrisitet fra Øvre Forsland kraftverk som
dekker hele vårt elektrisitetsforbruk. I tillegg er det kjøpt klimakvoter fra
kompostanlegget Okhla Compost Plant i New Delhi, India. Klimakvotene tilsvarer hele
klimagassutslippet vårt. Både opprinnelsesgarantier og klimakvoter er kjøpt gjennom
Becour.
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NORSUS vil også i 2022 arbeide for å minimere miljøpåvirkningen av egen drift, samt
påvirke våre samarbeidspartnere til å gjøre det samme.
Fredrikstad, den 11. mai 2022
___________________
Sven Mollekleiv
Styrets leder

________________
Bente Bjerknes
Nestleder

_________________
Ellen-Marie Forsberg
Direktør

___________________
Henrik Biørnstad
Styremedlem

___________________
Anne Ragnhild Rønning
Styremedlem

________________
Lise Thorsø Mohr
Styremedlem

_________________

___________________

___________________

Hilde Merete Brandsrud
Styremedlem

Sjur Tore Baardsen
Styremedlem

Hege Håkonsen
Styremedlem
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