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Norsk Regnesentral (NR) er et forskningsinstitutt samlokalisert med 
Universitetet i Oslo (UiO). Instituttet arbeider med forskning og 
utvikling innen de to fagområdene statistisk-matematisk modellering 
og informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). På begge 
fagområdene holder NR et høyt internasjonalt nivå. 

NRs visjon er å frembringe forskningsresultater som brukes og synes. 
I 2006 har NR bistått Skatteetaten med å tilby bestilling av skattekort 
ved bruk av mobil, styrket risikostyringen i flere sparebanker gjennom 
å utvikle en modell som måler bankens totale risiko og hjulpet Statoil 
med å finne nye oljereservoarer ved bruk av seismikk.

NR har blitt vertsinstitusjon for et senter for forskningsdrevet 
innovasjon innen statistikk med oppstart i begynnelsen av 2007. 
Senteret skal arbeide med problemstillinger som er viktige for 
områdene finans, petroleum, marin og helse. Tildelingen bekrefter at 
NR, sammen med partnere, er internasjonalt ledende innen statistikk, 
og at statistikk er meget viktig for å ta de riktige beslutningene innen 
disse fire anvendelsesområdene. 

NR har lange tradisjoner innen IKT-området. I 2006 ble eInclusion 
et nytt innsatsområde i tillegg til sikkerhet og multimedia. IKT-
avdelingen har posisjonert seg godt i løpet av 2006 og har ved 
inngangen til 2007 en god portefølje med prosjekter. 

Oppdragsforskning
I 2006 ble 47 % (48 % i 2005) av NRs prosjekter finansiert av norsk 
næringsliv, 31 % (29 %) av Norges forskningsråd og 12 % (13 %) 
av offentlig forvaltning. Internasjonale prosjekter utgjorde 10 % 
(10 %). Forskningsrådet ga en grunnbevilgning på 3,9 millioner i 
tillegg til finansiering av strategiske programmer, prosjektbevilgninger 
og midler som gikk via bedrifter. Oppdragsgivere fra norsk næringsliv 
omfatter alt fra store bedrifter som Hydro, Statoil og TV2 til en 
rekke mindre bedrifter og andre forskningsmiljøer. NR fokuserer på 
problemstillinger som er sentrale for våre oppdragsgivere og partnere 
i deres fremtidige verdiskaping. Det er vår erfaring at langsiktig 
samarbeid tjener til å oppnå dette.

NR har et stort kontaktnett og en meget sammensatt 
oppdragsportefølje innen begge fagområdene. Innen statistisk 
modellering arbeides det blant annet med å estimere olje- og 
gasspriser, sammenstille forskjellige satellittbilder for forbedret 
datapresentasjon, samt å estimere sildebestanden. Innen IKT er 
noen av oppgavene å beskrive hvilke elektroniske spor vi etterlater, 
evaluere kvaliteten på TV-signaler ut til mottaker og tilrettelegge 
datasystemers brukergrensesnitt for personer med nedsatt 
funksjonsevne. 

Statsbudsjettet for 2007 er omtalt som et hvileskjær for 
forskningen. De teknisk-industrielle instituttene forventer, i tråd 
med Forskningsmeldingen, en betydelig økning i basisbevilgningen. 
Stortinget ønsker en betydelig vekst i forskningen finansiert av 
næringslivet. Det forutsetter at Stortinget selv prioriterer brukerstyrt 
og næringsrettet forskning som kan utløse forskning finansiert av 
næringslivet. IKT-meldingen som ble lagt fram i desember 2006, 
viser at IKT er det eneste av de priorterte forskningsområdene som 
ikke har fått noen vekst siden 2000. Forskning innen IKT utført ved 

universiteter, høyskoler og institutter har hatt en betydelig reduksjon 
i en tiårsperiode. IKT er i en særstilling som forskningsområde da alle 
næringer og offentlig sektor er avhengig av forskning innen dette 
feltet. 

Årsregnskap og økonomi 
Årets resultat var kr 2 829 384. Oppdragsporteføljen er meget god 
både for statistikk- og IKT-området. Styret anser at instituttet er i 
en god driftssituasjon og er ikke kjent med at det etter regnskapets 
avslutning har oppstått forhold som påvirker vurderingen av 
instituttets finansielle posisjon. Årets overskudd disponeres i sin 
helhet ved overføring til annen egenkapital. Opptjent egenkapital 
inklusiv grunnkapital er kr 38 139 135 og egenkapitalandelen utgjør 
66 %. NR har en solid egenkapital. Overskuddslikviditeten er plassert 
i bankinnskudd og i en diversifisert fondsportefølje med relativt lav 
risiko. Styret legger til grunn for årsoppgjøret at grunnlaget for videre 
drift er tilstede. 

Arbeidsmiljø og personalforhold
De ansatte er NRs viktigste ressurs. NR har et faglig stimulerende 
arbeidsmiljø der medarbeiderne har store muligheter til å utvikle 
seg. Antall årsverk er økt fra 56 pr. 1.1.2006 til 58 pr. 1.1.2007. 
NR har et tett samarbeid med Universitetet i Oslo og seks 
universitetsansatte har bistillinger og fire doktorgradsstudenter sitter 
hos NR. Arbeidsmiljøet ved NR er godt. Kvinneandelen i forskerstaben 
har økt fra 24 % til 29 % og er i administrasjonen 55 %. NR har 
en større andel av kvinnelige forskere enn det som er typisk innen 
fagområdene og ønsker å styrke dette ytterligere på alle nivåer i 
organisasjonen. Totalt var sykefraværet på 2,6 %, noe instituttet er 
fornøyd med. Instituttet forurenser ikke det ytre miljøet. 

Kompetanse
NR vektlegger solid faglig arbeid. NR er som et oppdrags- 
forskningsmiljø, helt avhengig av god gjennomføringsevne 
og at våre oppdragsgivere er fornøyde med leveransene. NR 
utvikler grunnleggende kunnskap og er aktive i å formidle denne 
kunnskapen i vitenskapelige tidsskrifter og bruke den på anvendte 
problemstillinger.

NR har tre strategiske instituttprogrammer som finansieres av Norges 
forskningsråd:
• Statistisk analyse av risiko
• Bruk av metadata til å redusere software entropi
• Neste generasjons fjernmålingsalgoritmer
Disse prosjektene og andre faglig utfordrende prosjekter frembringer 
nye forskningsresultater og er viktige for kompetanseoppbyggingen 
ved instituttet. Forskningsrådets grunnbevilgning er benyttet til 
metodeutvikling og vitenskapelig publisering. 

Utsikter
Både IKT og statistisk modellering er høyt prioritert og viktige for 
verdiskapingen i Norge. Utsiktene for NR bedømmes derfor som 
gode. NR går inn i 2007 med en historisk høy oppdragsportefølje 
som er jevnt fordelt mellom de tre forskningsavdelingene. Langsiktige 
kontrakter gir grunnlag for solid faglig arbeid og videre vekst. Styret 
takker alle medarbeidere for solid innsats i 2006.
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director), Arnhild Schia, and Magne Aldrin.

Applied Research
A large number of projects were carried out at the Norwegian 
Computing Center (NR) in 2006. Industry and commerce financed 
47 % of NR’s projects in 2006, while the Research Council of Norway 
contributed 31 %, the public sector provided 12 %, and international 
projects, both private funding and EU’s 6th Framework Programme, 
financed 10 %. The industrial customers are large companies like 
Hydro, Statoil and BioMar, in addition to a substantial number of 
smaller companies and other research institutes. NR has several 
projects in EU’s 6th Framework Programme and is actively applying 
for projects in the 7th Framework Programme. 

In June 2006, NR was awarded a new major, eight years research 
program called Statistics for Innovation. NR heads a partnership of 
several private companies and academic institutions with the object 
to enhance innovation in four major industrial sectors through 
improved or novel use of statistical methodology. 

Finance
The net result for 2006 was NOK 2.8 million. The financial position 
of NR is good with equity of NOK 38.1 million and an equity ratio 
of 66 %. 

Personnel 
NR considers the employees as its most valuable asset. It is important 
to give the employees opportunities to enhance their scientific skills. 
At the end of 2006, NR had 64 employees including 55 researchers. 
Being located at the campus of the University of Oslo, NR has a 
strong link to the university. NR has six University professors working 
part-time. Furthermore, NR devotes resources to academic education 
and supervision of students.

Market
NR has a strong market position as a contract research organisation. 
NR has one of Europe’s largest groups in statistical modelling. A 
large number of applied problems are studied; for instance financial 
risk, logistics in the fish farming industry, description of geology 
in petroleum reservoirs, and monitoring of the climate by use of 
remote sensing. NR also holds a high level of expertise in ICT. Some 
representative projects are handling of privacy information and use of 
new devices in the communication between the Directorate of Taxes 
and the citizens.

NR’s two research areas are important within almost all sectors in 
society. New ICT solutions are continuously developed, leading to 
new challenges and opportunities. The extensive collection of data 
entails an increasing market for our analyses within finance, resource 
evaluations and remote sensing. NR has a unique competence within 
statistics in general, as well as selected areas within ICT. Strategic 
research programs granted by the Research Council of Norway 
stimulate further efforts.

Oslo, 15. februar 2007




















