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ÅRSBERETNING 2019
Østfoldforskning AS

Virksomhetens art og lokalisering
Østfoldforskning AS (heretter Østfoldforskning) holder til i Fredrikstad kommune. I tillegg
har vi et prosjektkontor i Oslo. Østfoldforskning har i 2019 fortsatt sitt arbeid i henhold til
strategien fra 2015. Det jobbes kontinuerlig med prosjektutvikling som danner grunnlaget
for driften, samt effektiv bruk av basisbevilgningen. Dette har gitt gode resultater både på
indikatorer som Østfoldforskning blir målt på i Norges Forskningsråd (for eksempel
vitenskapelig produksjon) og for bedriftens egen utvikling. Prosjektvirksomheten har også i
2019 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.
Høsten 2016 besluttet styret i Østfoldforskning å etablere datterselskapet LCA.no AS, som
inntil 6. september 2019 var 100% eid av Østfoldforskning. LCA.no AS ble utviklet for å
bidra til å få ny forskning og kunnskap raskt ut i markedet og implementert i bedrifters
daglige drift, uten å gå på bekostning av det forskningsfaglige arbeidet i Østfoldforskning.
Et nært samarbeid mellom de to selskapene var ansett som viktig for satsingen, og var
således årsaken til at Østfoldforskning fra starten ønsket å være en dominerende aksjonær
i selskapet. Etter hvert er det blitt identifisert behov for å styrke vekstmulighetene ved å
få inn mer kapital i LCA.no. Østfoldforskning hadde ikke mulighet til å investere mer i
selskapet, og LCA.nos gjeld til Østfoldforskning gjorde det vanskelig å skaffe andre
investorer. Styret besluttet derfor å selge selskapet om det skulle være interesserte
kjøpere. Etter en prosess med flere mulige interessenter ble LCA.no 6. september 2019
solgt til selskapets administrerende direktør Trond Edvardsen, gjennom sitt selskap EKKapital.
Ny strategi
Østfoldforskning utarbeidet i løpet av 2019 ny strategi for fireårsperioden 2020 til 2023.
Strategien var grunnleggende en videreføring av eksisterende faglig kurs. Instituttets
ansatte og styret ble involvert i flere runder i utarbeidingen av strategien, og ledelsen var
også i dialog med flere eksterne interessenter og nære samarbeidspartnere i løpet av
prosessen. Visjonen og verdiene til instituttet ble i stor grad beholdt, men med noen
justeringer:
-

-

Visjon: Kunnskap for bærekraftig samfunnsutvikling. Som kunnskapsleverandør skal
Østfoldforskning 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.
Verdier: Helhetstenkning; Kvalitet; Integritet; Engasjement; Inkludering.

Den største endringen i strategien var anbefalingen til Generalforsamlingen om å skifte
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 ville innlemmes i Viken og Østfoldnavnet dermed miste noe av sin
aktualitet. Men selve begrunnelsen for et nytt og mer beskrivende navn var å styrke
instituttets posisjon nasjonalt og internasjonalt med å tydeliggjøre vår spisskompetanse
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innenfor bærekraftsforskning, slik at vi kan arbeide enda mer effektivt for en mer
bærekraftig verden.
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 som var kommet frem gjennom medarbeidersamtaler om
mer ledelse. 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.
Faglig og forskningsmessig utvikling
Østfoldforskning er Norges fremste fagmiljø innenfor livsløpsvurderinger (LCA) for
vurdering og forbedring av miljø- og ressurseffektivitet til produkter og tjenester.
Selskapet har i løpet av 2019 både startet opp, videreført og avsluttet flere langsiktige
FoU-prosjekter, og de fleste av disse er knyttet til nasjonale FoU-program. Det har vært
stort fokus på utvikling av nye prosjektsøknader også i 2019, og det ble levert inn
prosjektsøknader til Norges Forskningsråd m.fl. til en total verdi på ca NOK 70 millioner for
Østfoldforskning (herav 2 SFI’er på et totalt volum på NOK 23 millioner). Av dette er det
per 25. april 2020 innvilget søknader til en verdi av NOK 21 millioner (som representerer
49% av vårens søknadsvolum og 9% av høstens søknadsvolum der de 2 SFI’ene fortsatt er
uavklart. Instituttet var i 2019 del av fire EU-prosjekter.
Instituttet har økt sine publiseringspoeng i 2019 med tilnærmet 70%. Instituttets forskere
har deltatt aktivt på nasjonale og internasjonale faglige konferanser, og også selv
arrangert større workshoper og konferanser i inn- og utland. 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.
Faglig stab
Østfoldforskning hadde ved utgangen av 2019 totalt 23 forskere, hvorav 15 kvinner og 8
menn. Av disse har 11 doktorgrad. Dessuten er to av våre forskere i gang med sin
doktorgradsutdanning som en del av forskningsprosjektene FoodProFuture og Livestock,
begge ledet av NMBU. Østfoldforsknings administrasjon teller 1,8 årsverk i tillegg til
direktør. Totalt antall årsverk (ekskl. to PhD-permisjoner) utgjorde 23,8.
Østfoldforskning jobber i mange ulike nettverk med andre forskningsmiljøer og
bedriftspartnere. Vi har et strategisk samarbeid med NMBU/MINA (Fakultet for
miljøvitenskap og naturforvaltning), gjennom en professor II-stilling. Dette gjør også NMBU
til en viktig rekrutteringsarena. Vi inngikk i 2019 en institusjonell samarbeidsavtale mellom
NMBU og Østfoldforskning, med intensjon om mer utstrakt samarbeid om forskning,
utdanning og innovasjon. Vi samarbeider også på ulike måter med Høgskolen i Østfold,
bl.a. gjennom leie av lokaler på Værste.
Styrets aktivitet i 2019
Styret har i 2019 hatt 10 møter.
Fortsatt drift
Årsresultatet viser et overskudd på NOK 441 451,-. Østfoldforskning 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.
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Rettvisende oversikt over utvikling og resultat
Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Østfoldforsknings eiendeler og
gjeld, finansielle stilling og resultat.
Framtidsutsikter
Østfoldforsknings likviditet ble styrket gjennom salget av LCA.no AS, men det er fortsatt
kontinuerlig fokus på likviditetsstyring. Prosjektportefølje ved inngangen til 2020 er solid,
noe som er et resultat av bevisst prosjektutvikling. Jevn arbeidsfordeling og fortsatt
prosjektutvikling blir viktige arbeidsoppgaver også i 2020, samt implementering av den nye
strategien og organiseringen.
Arbeidsmiljø
Det har i regnskapsåret ikke forekommet skader og ulykker av betydning. Antall
sykemeldingsdager ligger fortsatt lavt, og det var i 2019 en total fraværsprosent grunnet
sykdom på 2,37%. De ansatte oppfordres til å benytte seg av tilbudet på Sky Fitness, samt
til deltakelse i den årlige Dytt- og Sykle-til-jobben-aksjonen. Alternative tiltak vurderes
fortløpende. Arbeidsmiljøet betraktes som meget godt, og det jobbes kontinuerlig med å
vedlikeholde dette.
Likestilling
Av Østfoldforsknings 25 ansatte ved årsskiftet, er 16 kvinner (65 %) og 9 menn. Andelen
kvinner i styret er 3 av 8 (37,5 %). 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
Østfoldforskning har i 2019 videreført kartleggingen av påvirkning på ytre miljø. Våre
aktiviteter førte til en samlet bruk av primære energikilder (Cumulative Energy Demand)
på 185 000 kWh, noe som tilsvarer 7 800 kWh pr årsverk. Aktivitetene førte til et utslipp av
klimagasser på 21 000 kg CO2-ekv. eller 880 kg CO2-ekv. per årsverk. 79 % av
klimagassutslippene er knyttet til flyreiser og 14 % til tjenestereiser med bil. Resten av
klimagassbelastningen kommer fra togtransport (2 %) og bruk av elektrisitet (4 %).
Primærenergibruken er fordelt på reisevirksomhet i tjenesten (51 %) og drift av kontorbygg
i Fredrikstad (49 %). Elektrisitetsforbruket i kontorarealene våre var rundt 74 000 kWh, noe
som tilsvarer 161 kWh/m2. Da er ikke ventilasjon inkludert og heller ikke kontorplassene i
Oslo. Østfoldforskning har kjøpt opprinnelsesgarantert elektrisitet fra Borgund Kraftverk
(Østfold Energi) som dekker hele vårt elektrisitetsforbruk. Kjøp av opprinnelsesgarantiene
omfatter også bidrag til Supported Direct Impact Projects, for eksempel solcellepanel til
helseklinikker i områder rundt den Thai-Burmesiske grensen. I tillegg er det kjøpt CDMsertifiserte klimakvoter fra biogassanlegget Agricola Super Limitada (Agrosuper) i Chile
tilsvarende hele klimagassutslippet vårt.
Østfoldforskning vil også i 2020 arbeide for å minimere miljøpåvirkningen av egen drift,
samt påvirke våre samarbeidspartnere til å gjøre det samme.
Fredrikstad, den 11. mai 2020
___________________
Frode Kværneng
Styrets leder

________________
Rune Fredriksen
Nestleder

_________________
Ellen-Marie Forsberg
Direktør
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___________________
Henrik Biørnstad
Styremedlem

___________________
Anne Ragnhild Rønning
Styremedlem

________________
Lise Thorsø Mohr
Styremedlem

_________________

___________________

___________________

Hilde Merete Brandsrud
Styremedlem

Sjur Tore Baardsen
Styremedlem

Tommy Fredriksen
Styremedlem
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