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ÅRSBERETNING 2020
NORSUS Norsk institutt for bærekraftsforskning AS

Virksomhetens art og lokalisering
NORSUS Norsk institutt for bærekraftsforskning AS (heretter NORSUS) er et nytt navn på
selskapet Østfoldforskning AS. Navneskiftet ble foretatt 8. juni 2020 og vil omtales under.
For enkelhets skyld vil alle aktiviteter som rapporteres under rapporteres under navnet
NORSUS, selv om selskapet det første halvåret opererte under det gamle navnet.
NORSUS holder til i Fredrikstad kommune. I tillegg har vi et prosjektkontor i Oslo.
Overordnet om driften i 2020
2020 har på grunn av koronaepidemien vært et spesielt år for NORSUS, som det har vært
for de fleste andre virksomheter nasjonalt og internasjonalt. Likevel 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 selv under
epidemien. Koronakrisen ble av mange 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 har i overveiende grad jobbet fra hjemmekontor gjennom hele perioden fra
mars 2020. Mange har hatt utfordringer knyttet til stengte skoler og barnehager,
karantene, hjemmekontorer som har vært brukt samtidig av partner, barn i skolealder,
osv. De fleste av oss har i perioder opplevd isolasjon, ensomhet, usikkerhet og mangel på
gode rammer rundt arbeidet. Likevel har de ansatte vist en enestående vilje til å bidra til
at det skulle gå godt med arbeidsplassen og den viktige bærekraftsforskningen vi gjør.
Dette, kombinert med at man ikke har brukt tid på reising til og fra jobb, møter,
konferanser, osv., har gjort at instituttet har hatt historisk god produktivitet.
På det daglige jobbes det kontinuerlig med prosjektutvikling som danner grunnlaget for
driften, samt effektiv bruk av grunnbevilgningen. Dette har gitt gode resultater på
indikatorer som NORSUS blir målt på i Norges Forskningsråd. Basert på resultatene for de
tre siste år, økte instituttets grunnbevilgning med 9,06 % i 2020, mens økningen i den
totale grunnbevilgningen til den samfunnsvitenskapelige arenaen var på omlag 4,9 %. Dette
har følgelig også vært positivt for bedriftens økonomiske utvikling.
Prosjektvirksomheten har også i 2020 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 2020
NORSUS utarbeidet i løpet av 2019 ny strategi for fireårsperioden 2020 til 2023. Strategien
var grunnleggende en videreføring av eksisterende faglig kurs. NORSUS’ visjon bygger på
den tidligere:
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Kunnskap for bærekraftig samfunnsutvikling.
Som kunnskapsleverandør skal NORSUS være en drivkraft for en mer
bærekraftig verden. Vi skal være nasjonalt ledende og internasjonalt i front
innen anvendt forskning på bærekraftige praksiser i privat og offentlig
sektor, og i samfunnet generelt.
NORSUS har i 2020 arbeidet i henhold til strategien fra 2019 og i det følgende vil vi nevne
noen hovedpunkter.
Et viktig punkt i strategien var anbefalingen til Generalforsamlingen om å skifte selskapets
navn til NORSUS Norsk institutt for bærekraftsforskning AS (på engelsk NORSUS Norwegian
Institute for Sustainability Research). Timingen av endringen var knyttet til at Østfold som
fylke fra 1. januar 2020 ble innlemmet i Viken og Østfoldnavnet mistet dermed noe av sin
aktualitet. Men hovedbegrunnelsen for et nytt og mer beskrivende navn var å styrke
instituttets posisjon nasjonalt og internasjonalt med å tydeliggjøre vår spisskompetanse
innenfor bærekraftsforskning. Vi har fått mange tilbakemeldinger fra våre interessenter at
navneskiftet var strategisk lurt, spesielt siden så mange andre forskningsinstitutter og
andre organisasjoner for tiden posisjonerer seg sterkt på nettopp bærekraft, - som vi
faktisk har arbeidet med siden vår start i 1988.
Som del av dette strategipunktet har vi også trappet opp vår kommunikasjonsvirksomhet.
Vi har økt publisering av nyheter på norsk og engelsk på www.norsus.no, og har også økt
frekvens på LinkedIn, Twitter og Facebook. Vi monitorer månedlig vår besøksstatistikk og
ser en kontinuerlig økning av antall besøkende og aktivitet knyttet til våre sosiale medieinnlegg.
Som en del av strategipunktet ‘mer ledelse og mer effektiv organisering’ ble det utviklet
en ny organisatorisk modell, der det ble innført to forskergrupper med personalledere.
Dette var en respons på et behov for mer ledelse som var kommet frem gjennom
medarbeidersamtaler. Personalansvaret hadde inntil den nye ordningen kom på plass i
mars 2020 ligget hos direktør, med et personalansvarsspenn som gjorde tett oppfølging av
alle ansatte vanskelig. Den nye organisasjonen ble vedtatt i desember 2019 og
implementert på nyåret 2020. Dette viste seg å være spesielt god timing ettersom vi da
hadde mye bedre mulighet til å følge opp alle ansatte gjennom den utfordrende
koronaperioden. Instituttets forskere har nå løpende oppfølgingsmøter med sin leder hver
måned hvor de får hjelp og støtte til å planlegge sin tid, løse eventuelle problemer og
videreutvikle seg.
I forbindelse med at ledelse har blitt satt høyere på dagsorden i organisasjonen, startet vi
også med ‘mandags morgen’-møter hver uke. På dette ukentlige halvtimesmøte får alle
ansatte ett minutt til å fortelle hva de skal gjøre i uken som kommer. Dette gir oss
mulighet til å holde oss orientert om hva som skjer på instituttet og koordinere oss der det
er ønskelig. Det gir også et hyggelig ukentlig møtepunkt der vi ser kolleger (online). På
grunn av koronasituasjonen har vi også gjennomført ukentlige koronainformasjonsmøter.
Her har ledelsen formidlet informasjon om nye retningslinjer eller andre koronarelaterte
tiltak og ansatte har kunnet stille spørsmål. Vel så viktig som informasjonsaspektet har det
vært å ha et forum der man generelt kan dele frustrasjoner og erfaringer.
Vi opplever at vi har lyktes i intensjonen bak strategipunktet ‘læring og responsivitet’; vi
har gjennomført viktige elementer i vår strategi under koronatiden ved å raskt tilpasse oss
den nye hverdagen og anvende de online-plattformene som har vært nødvendige for dette.
Vi har også tatt kreative grep ved å arrangere daglige digitale lunsjmøter, online julebord,
digital Holmenkollstafett, osv.
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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 2020 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 2020, og det ble levert inn prosjektsøknader til Norges
Forskningsråd m.fl. til en total verdi på over NOK 66 millioner for NORSUS. Av dette er det
per 14. mars 2021 innvilget søknader til en verdi av NOK 20 millioner, som representerer ca
33%. De to søknadene om Senter for Forskningsbasert Innovasjon (SFI) vi var del i, ble
begge innvilget og er i ferd med å starte opp. Instituttet var i 2020 del av tre EUprosjekter.
I forhold til 2019 hadde instituttet et mer normalt nivå på publiseringspoeng i 2020, dvs.
omtrentlig 0,6 publiseringspoeng per forskerårsverk (tall basert på egne beregninger i
påvente av NIFUs offisielle tall). Det jobbes kontinuerlig med å styrke publisering.
Instituttets forskere har deltatt aktivt på nasjonale og internasjonale faglige konferanser, som fra og med mars er blitt avholdt online -, og også selv arrangert større nasjonalt og
internasjonalt orienterte webinarer og online møter. Dette har blitt dekket godt av
instituttets (og andres) Facebook-sider, Twitter og LinkedIn, og instituttets forskere har
ved flere anledninger vært i regionale og nasjonale medier.
Vi observerer med glede at vår forskning har god impact, bl.a. var en rekke av våre
publikasjoner referert i Klimakur 2030, publisert av Miljødirektoratet.
Faglig stab
NORSUS hadde ved utgangen av 2020 totalt 25 forskere, hvorav 15 kvinner og 10 menn, der
11 har doktorgrad. Utover dette var tre av våre forskere i doktorgradsløp i 2020. NORSUS’
administrasjon teller 1,8 årsverk i tillegg til direktør. Totalt antall forskerårsverk utgjorde
23,1.
Samarbeid
NORSUS jobber i mange ulike nettverk med andre forskningsmiljøer og bedriftspartnere. Vi
inngikk i 2019 en institusjonell samarbeidsavtale med NMBU, med intensjon om mer
utstrakt samarbeid om forskning, utdanning og innovasjon. Vi samarbeider bl.a. med
NMBU/MINA (Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning), gjennom en professor IIstilling. Dette gjør også NMBU til en viktig rekrutteringsarena. Vi styrket også vår synlighet
på NTNU høsten 2020 ved deltagelse på deres karrieredag Energidagen for studenter på
Energi og Miljø. Vårt engasjement med både NMBU og NTNU har resultert i fire
sommerstudenter fra disse institusjonene sommeren 2021.
Vi samarbeider også på ulike måter med Høgskolen i Østfold, bl.a. gjennom leie av lokaler
på Værste. Direktør gjennomfører jevnlige samarbeidsmøter med Høgskolen i Østfold,
Smart Innovation Norway og Institutt for Energiteknikk (IFE) avdeling Halden, samt med de
andre regionale forskningsinstituttene (de såkalte FOKUS-instituttene). I løpet av 2020 ble
en samarbeidsavtale underskrevet med Høyskolen Kristiania, som bl.a. innebærer at vi vil
leie lokaler til vårt Oslo-kontor hos Høyskolen Kristiania når vi flytter ut av våre nåværende
lokaler der i løpet av 2021.
Eierskap
1. januar 2020 ble Østfold Fylkeskommune til Viken Fylkeskommune, og eierskapet av
NORSUS ble automatisk overført til den nye fylkeskommunen.
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Styrets aktivitet i 2020
Styret har i 2020 hatt 6 møter. På Generalforsamlingen i juni gikk Frode Kværneng av som
styreleder, og ble etterfulgt av Sven Mollekleiv.
Fortsatt drift
Etter avsatt bonus viser regnskapet et årsresultat på NOK 1.999.891. 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’ likviditet ble styrket gjennom salget av LCA.no AS i 2019, og effektiv drift samt
noe reduserte kostnader har ført til god likviditet gjennom hele 2020. Prosjektporteføljen
ved inngangen til 2021 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 viktige arbeidsoppgaver også i 2021. Vi jobber kontinuerlig med implementering
av den nye strategien.
Arbeidsmiljø
Det har i regnskapsåret ikke forekommet skader og ulykker av betydning. Antall
sykemeldingsdager ligger fortsatt lavt, og det var i 2020 en total fraværsprosent grunnet
sykdom på 1,82%. I 2020 var det også signifikant fravær grunnet «barns sykdom» på 1,09%.
Dette skyldes i hovedsak 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’ 27 ansatte ved årsskiftet, er 16 kvinner (59 %) og 11 menn. Andelen kvinner i
styret er 4 av 8 (50 %). 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.
Ytre miljø
I 2020 førte aktivitetene våre til et utslipp av klimagasser på 6 000 kg CO2-ekv. som
tilsvarer 240 kg CO2-ekv. per årsverk. Dette er en nedgang på over 70 % fra 2019, og
årsaken er koronasituasjonen som i praksis førte til en stopp i flyreiser fra mars 2020. Over
året ble også klimautslipp fra tjenestereiser med bil halvert. Fordelt over året var 58 % av
klimagassutslippene knyttet til flyreiser og 25 % til bil. Resten av klimagassbelastningen
kom fra togtransport (2 %), bruk av elektrisitet (12 %) og avfallsbehandling (3 %).
For indikatoren ‘bruk av primære energikilder’ (Cumulative Energy Demand) førte
aktiviteten vår til bruk av 115 000 kWh eller 4 600 kWh/årsverk, som er en nedgang på
rundt 40 % fra 2019. Primærenergibruken er fordelt på reisevirksomhet i tjenesten (21 %)
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og drift av kontorbygg i Fredrikstad (79 %). Figur 1 viser utviklingen i transport (antall km
fordelt på ulike transportmidler) og elektrisitet (kWh), mens figur 2 viser totalt
klimagassutslipp i kg CO2-ekv fordelt på utslipp fra henholdsvis bil, fly, tog, elektrisitet og
avfallsbehandling.

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 avfallsbehandling
NORSUS har kjøpt opprinnelsesgarantert elektrisitet fra Øvre Forsland kraftverk som
dekker hele vårt elektrisitetsforbruk, men dette er ikke inkludert i klimaregnskapet vist
over. I tillegg har NORSUS kjøpt CDM-sertifiserte klimakvoter fra Myclimate-prosjektet på
sirkulærøkonomi og resirkulering av PET i Romania. Klimakvotene dekker hele
klimagassutslippet vårt i 2020. Både opprinnelsesgarantier og klimakvoter er kjøpt
gjennom Becour.
NORSUS vil også i 2021 arbeide for å minimere miljøpåvirkningen av egen drift, samt
påvirke våre samarbeidspartnere til å gjøre det samme.
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Fredrikstad, den 25. mars 2021
___________________
Sven Mollekleiv
Styrets leder

________________
Rune Fredriksen
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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