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1. Beretning
1.1. Præsentation af virksomheden
Analyseinstitut for Forskning var i 2003 en sektorforskningsinstitution under Ministeriet for
Videnskab, Teknologi og Udvikling med en selvstændig bestyrelse.

1.1.1. Mission
Instituttets formål var, at:
•
•
•
•

styrke grundlaget for det forskningsrådgivende system og for forskningspolitiske beslutninger,
udføre både grundlæggende forskning og langsigtet kompetenceopbygning og mere
anvendelsesorienterede analyser og udredninger,
analysere vilkårene for forskning, forskningens omfang og fordeling på forskellige områder
samt studere forskningens rolle i samfundet,
fremme en kvalificeret offentlig debat om forskningspolitiske spørgsmål,
udarbejde statistik og forskningspolitiske udredninger efter nærmere aftale med Ministeriet for
Videnskab, Teknologi og Udvikling.

1.1.2. Vision
Det var instituttets overordnede målsætning at udvikle sig til at være det danske institut, der kan
give gyldige og pålidelige svar på alle forespørgsler om forskningens rolle i samfundet, herunder
spørgsmål om udviklingstræk i nationale forskningspolitiske tiltag samt konsekvenser af ændringer
i forskningspolitiske tiltag.
Det har siden instituttets etablering været tilstræbt at styrke det politologiske beredskab såvel som
det økonomiske/statistiske beredskab, for at kunne besvare opgaver stillet udefra. Samtidig har
der i både den offentlige og den parlamentariske debat været stigende opmærksomhed på
forskningsledelse og organisationsudvikling.
Analyseinstitut for Forskning er pr. 31. december 2003 afviklet som sektorforskningsinstitution.
Aktiviteter videreføres i Dansk Center for Forskningsanalyse ved Aarhus Universitet.

1.1.3. Hovedopgaver
Instituttets hovedopgaver i 2003 har været inden for områderne myndighedsopgaver,
rådgivningsopgaver og forskning. En mere udførlig beskrivelse findes på instituttets hjemmeside
www.afsk.au.dk (under projekter).
Myndighedsopgaver:
• Forskningsstatistik (Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor, Erhvervslivets
forskning og udviklingsarbejde, Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Offentligt
forskningsbudget)
• 3. Europæiske Innovationsundersøgelse (CIS)
• National repræsentation og deltagelse i EU Working Parties, OECD/NESTI netværk, European
RTD Evaluation Network, Women in Science m.v.
• Benchmarking af humane ressourcer
Rådgivning:
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I 2003 er der på instituttet bl.a. udført rådgivningsopgaver vedrørende:
• Dynamiske forskningsmiljøer
• Danske virksomheders samspil med vidensinstitutioner
• Science and Society (EU)
• Forskermobilitet (ENMOB, EU)
• Managing with Uncertainty in Science Policy (MUSCIPOLI, EU)
• ForskningsFaglig Følgegruppe for MVTU’s Teknologiske Fremsyn
• Europæiske netværk, bl.a. deltagelse i ekspertgrupper vedrørende Europæisk
Forskningsrådsstruktur
• The European Advisory Committee on Statistical Information in the Economic and Social
Spheres – CEIES, rådgiver for EU Kommissionen
Forskning:
• Økonomiske aspekter af forskning
• Humane og organisatoriske aspekter af forskning
• Sociale og politologiske aspekter af forskning
• Tværgående forskning
Uddannelse:
Instituttet indgår i forskningssamarbejde med andre, således med forskere fra universiteter og
andre forskningsinstitutioner.
Instituttet medvirker til at uddanne forskere, bl.a. gennem ansættelse af studentermedhjælp, der
gives mulighed for at skrive specialer i forbindelse med deres arbejde på instituttet. Instituttet
medvirker til ph.d.-uddannelser gennem at stille data til rådighed for ph.d.-projekter, og instituttet
har haft to ph.d.-studerende tilknyttet.
Instituttets medarbejdere forelæser i diverse sammenhænge både nationalt og internationalt, samt
deltager som censorer ved diverse højere læreanstalter.

1.2. Årets finansielle resultater
Der aflægges årsrapport for hovedkonto 19.55.35; Analyseinstitut for Forskning
Tabel 1. Oversigt over virksomhedens finansielle resultater
Regnskab 2003
Indtægter

2.180.655

Udgifter

10.259.382

Resultat, brutto

-8.078.727

Bevilling, netto

8.700,000

Resultat, netto

621.273

Til videreførsel

1.349.786

Beskrivelse og vurdering af årets finansielle resultater
Analyseinstitut for Forskning har haft en del driftindtægter i form af indtægter på salg af
publikationer, data samt andre konsulentopgaver, ligesom der har været indtægter fra
tilskudsfinansierede aktiviteter.
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Udgifter til løn og drift har i 2003 været lavere end budgetteret. Der er derfor både et lønsumssamt et driftsumsbeløb til videreførsel.
Årets resultat bliver derfor i regnskab 2003 et positivt nettoresultat på kr. 621.273.

1.3. Årets faglige resultater
Hvad angår de faglige resultater har instituttet levet op til den handlingsplan som instituttet i
mangel af en egentlig resultatkontrakt med departementet har arbejdet efter for 2003.
Myndighedsopgaverne har været særdeles omfattende ligesom rådgivningsopgaverne har haft et
større omfang end tidligere år.
I kraft af akkumulerede lønmidler har instituttet kunnet opretholde et beredskab til løsning af ad
hoc opgaver samt diverse forespørgsler og udredninger.

1.4. Forventninger til de kommende år
Analyseinstitut for Forskning er pr. 31. december 2003 afviklet som sektorforskningsinstitution.
Aktiviteter videreføres i Dansk Center for Forskningsanalyse ved Aarhus Universitet.
Aftalegrundlaget med universitetet og de forventede indtægter fra private og offentlige kilder
betyder, at det nye center forventer at kunne opretholde et uændret aktivitetsniveau.

1.5. Oversigt over hovedkonti
Tabel 2. Oversigt over hovedkonti
19.55.35
Analyseinstitut for Forskning
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2. Målrapportering
2.1. Målrapporteringens 1. del - skematisk oversigt
Tabel 3. Oversigt over samlet målopfyldelse
Parameter

Mål

Målopfyldelse

A. Vurdering af eksterne mål vedrørende statistikproduktion
Kvalitet

Kvaliteten skal højnes

Kvaliteten af statistikken er løbende forbedret og i
konstant udvikling.

Udvikling

Fortsat udvikling til
internationalt niveau

AFSK deltager i den internationale udviklingen og
investerer mange ressourcer i fortsat egen udvikling. Der
er betragtelige fordele ved at statistikken udvikles i et
forskningsbaseret miljø.

Service

Høj service og fleksibilitet Det er et krav fra VTU, at AFSK er i stand til at levere
i dataleveringer
udtræk og analyser af data med meget kort varsel. AFSK
opfylder disse krav.

Tilgængelighed af
data

Tilgængelighed skal øges Let og billig tilgængelighed til data for forskere og
myndigheder.

Udnyttelse af data

Flere aktører skal have
adgang til data

Omkostningsniveau

Niveauet holdes uændret Hos AFSK opnås besparelser over tid ved samspil mellem
lavt
forskning og udredning.

Synergi-effekt
Bevarelse af effekt
(statistik - forskning)

Data benyttes af flere aktører, bl.a. inddrages data i
eksterne såvel som interne forskningsprojekter.

Statistikdata kan integreres i forskning og omvendt samt
anvendes til udredning.

B. Vurdering af eksterne mål vedrørende forskningsprojekter
Kvalitet og relevans

Niveau skal
fastholdes/højnes

AFSK leverer høj kvalitet i forskning og udredning.
Publicering i nationale/internationale tidsskrifter.

Tværfaglighed og
bredde

Tværfaglighed skal
bevares

Specialisering og bredde tilstede samtidig.

Synergi-effekt

Bevares/øges

AFSK anvender forskningsstatistiske data til
forskningsprojekter samt til så godt som alle
udredningsopgaver, derfor stor synergieffekt.

Adgang til data

Adgang skal øges

AFSK samarbejder med et øget antal forskningsmiljøer.
AFSK giver fri adgang til data til forskningsprojekter også
på mikroniveau forudsat at det sker ”in-house”.

C. Vurdering af eksterne mål vedrørende andre aktiviteter
Uddannelse

To kandidater pr. år

Målet opfyldt idet instituttet har bidraget med data samt
vejledning til 3 specialestuderende, der i 2003 er blevet
kandidater, samt 2 ph.d.-studerende.

Rådgivning

Effektiv besvarelse af
forespørgsler og
konsulentopgaver

Instituttets medarbejdere har udført samtlige
rådgivningsopgaver som eksterne rekvirenter har anmodet
om. Målet opfyldt.

Samarbejde

Samarbejde med andre
aktører skal øges

Instituttet har samarbejdet med universitetsinstitutter samt
sektorforskningsinstitutter, hvilket er dokumenteret i
rapporter, working papers samt notater.
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2.2. Målrapporteringens 2. del - uddybende analyser og vurderinger
Eksterne mål
Instituttet har i året 2003 arbejdet efter en handlingsplan, som efter aftale med ministeriet er
udarbejdet som et supplement til den resultatkontrakt for 2002-2005, som i 2002 var
færdigforhandlet, men som efter aftale mellem departementschefen og bestyrelsesformanden ikke
blev underskrevet på baggrund af Danmarks Forskningsråds anbefaling om instituttets afvikling/
indfusionering ved Aarhus Universitet.
Målopfyldelse
Instituttet har nået alle de mål, der blev sat i henhold til handlingsplanen. Detaljer vedr. de enkelte
mål og målopfyldelse fremgår af tabel 3. Instituttets mission er at formidle forskningsresultater
samt at styrke grundlaget for det forskningspolitiske system ved hjælp af udredninger og analyser.
Tabel 4 viser stor publiceringsaktivitet, både nationalt og internationalt samt mange notater og
working papers, som bl.a. er resultater af ad hoc opgaver fra VTU samt div. andre offentlige
myndigheder.
Generel vurdering:
Instituttet har i 2003 opnået særdeles tilfredsstillende reaktioner på instituttets arbejde fra
rekvirenter, medier og samarbejdspartnere, herunder internationale organisationer.
Sammenfattende er det instituttets vurdering, at der er opnået en høj grad af målopfyldelse på alle
områder. Instituttet skal udføre egen forskning, der kan publiceres i internationale eller nationale
referee’ede tidsskrifter, og instituttet er forpligtet til opbygge et beredskab, der kan give svar på
forespørgsler om forskningens rolle i Danmark samt som en tredje opgave: påvirke den danske
debat om forskningens rolle i samfundet.
Det er instituttets opfattelse, at den sidstnævnte opgave er løst tilfredsstillende, målt ved de mange
henvendelser fra journalister, administratorer m.m. og deraf følgende offentlig opmærksomhed.
Opbygningen af vidensberedskab, herunder opbygningen af de i denne sammenhæng nødvendige
databaser, er en vigtig opgave, og dette arbejde skal fortsætte. Databaser til belysning af
forskningens rolle i det danske og internationale samfund er et vedvarende arbejde, der kræver
fortsat dataindsamling samt løbende ajourføring. Til dette arbejde er instituttets internationale
netværk af kontakter af uvurderlig betydning. Samarbejdet med forskere og statistikere fra OECD
og EUROSTAT er i denne sammenhæng af samme vigtighed som samarbejdet med danske og
udenlandske universitetsforskere. Det sidstnævnte samarbejde skal dog på alle måder støttes,
hvilket bl.a. andet foregår gennem forskernes deltagelse i internationale, nordiske og danske
konferencer med relevante temaer på dagsordenen. Endelig har samarbejdet med
sektorforskningsinstitutioner generelt, og specielt med lignende institutioner i andre lande med
opgaver svarende helt eller delvis til Analyseinstituttets, været af stor betydning.
Instituttet har i 2003 løst mange større og mindre serviceopgaver for Ministeriet for Videnskab,
Teknologi og Udvikling, andre ministerier og styrelser, amter og kommuner, for medier samt ikke
mindst for OECD og Eurostat. Indberetninger til OECD og EUROSTAT udgør en betragtelig og
tidsmæssigt krævende arbejdsbyrde. Desuden blev instituttet af EUROSTAT efter aftale med
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling samt ErhvervsfremmeStyrelsen udpeget til at
gennemføre ”CIS3” innovationsundersøgelsen af danske virksomheder. Dette projekt blev
påbegyndt i 2001 og er afsluttet i 2003.
Det er instituttets opfattelse, at man gennem en omfattende publiceringsaktivitet har præsteret at
få markedsført instituttet overfor såvel forskningspolitikere, forskere som medier. Hver enkelt
publikation udsendes i ca. 500 eksemplarer, herunder til råd, universitetsledelser og diverse andre
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offentlige såvel som private, og der indløber hele tiden forespørgsler om nye eller tidligere
publikationer fra politikere, administratorer, forskere, studerende, medier og fra såkaldt almindelige
borgere. Instituttets medarbejdere svarer endvidere i stort omfang på forespørgsler fra medier,
andre forskere og fra diverse offentlige institutioner.
Instituttets medarbejdere har i 2003 arbejdet på at få optaget artikler i videnskabelige tidsskrifter.
Ikke alle forskningsprojekter er endnu blevet udnyttet til videnskabelige artikler, idet instituttet på,
grund af den store belastning med mange forespørgsler udefra, har haft begrænsede ressourcer til
rådighed til at gennemføre større grundvidenskabelige forskningsprojekter. Instituttets aktiviteter er
i årets løb præsenteret for en lang række internationale fora, hvilket vil resultere i optagelse af
papers i tidsskrifter og lignende.
Tabel 4. Oversigt over publicering, konferencedeltagelse m.m.
Aktivitet
1999

2000

2001

2002

2003

Rapporter

7

9

8

8

10

Statistikpublikationer

3

3

4

4

5

Notater

3

1

9

9

10

Working papers

2

4

10

14

8

Publikationer ved seminarer/konferencer samt proceedings

9

11

19

11

15

Publikationer udgivet med/ved andre institutioner

9

4

13

4

6

Artikler i nationale/internationale videnskabelige tidsskrifter

5

5

2

4

7

7

17

42

61

1)

-

6

-

3

2

11

4

11

12

8

Afholdelse af konferencer

1

1

2

1

1

Deltagelse i nat. og internat. møder, konferencer og
seminarer

36

38

73

61

65

Medlem af udvalg, bestyrelser, arbejdsgrupper,
censorkorps, vejledning af studerende

20

18

45

50

37

Rådgivning/udtalelser/interviews
Reviewing til tidsskrifter
Foredrags- og undervisningsvirksomhed

2)

1) Ikke alle aktiviteter i denne kategori er blevet registreret i 2003, derfor er tal udeladt.
2) Omfatter enkelte foredrag såvel som større undervisningsforløb.

Der henvises i øvrigt til Analyseinstitut for Forsknings årsberetning for 2003, som kan findes på
instituttets hjemmeside: http://www.afsk.au.dk/ftp/aarsberetning/Beretning2003.pdf
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3. Regnskab

1

3.1. Driftsregnskab
Tabel 5. Regnskab for Analyseinstitut for Forskning 2003 (§19.55.35)
Regnskab
Budget
Regnskab
Difference
2002
2003
2003
(B-R)
Udgifter
10.727.694
10.802.000
10.259.382
542.618
Indtægter

Budget
2004
*

456.803

755.785

2.180.655

-1.424.870

*

Resultat, brutto

-10.270.891

-10.046.215

-8.078.727

-1.967.488

*

Bevilling, netto

8.800.000

8.700.000

8.700.000

0

*

Resultat, netto

-1.470.891

-1.346.215

621.273

-1.967.488

*

* Budgettal er ikke angivet da AFSK i 2004 er indfusioneret ved Aarhus Universitet.

Instituttet har i 2003 haft langt flere indtægter end oprindeligt budgetteret. Derfor fremkommer
store differencer i forhold til budget- og regnskabstal.
Som det fremgår af tabel 6 har AFSK i regnskab 2003 haft driftindtægter på kr. 1.064.260. Disse
indtægter kommer fra salg af publikationer, data samt andre konsulentopgaver. Øvrige indtægter
på kr. 1.116.395 kommer via tilskudsfinansierede forskningsprojekter.
Tabel 6. Driftsindtægter 2003
Salg af rapporter
Salg af tjenesteydelser
Refusion af rejser
ENMOB
SEDIRK
Dansk Polarcenter
Grønlands Hjemmestyre
Kompetencefonden
Ministeriet for Videnskab,
Teknologi og Udvikling
I alt

1

26.389,60
69.136,17
96.213,50
126.205,00
196.316,18
15.000,00
15.000,00
20.000,00
500.000,00
1.064.260,40

Alle tal er i løbende priser.
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3.2. Bevillingsafregning og akkumuleret resultat
Tabel 7. Bevillingsafregning (kr.)
Hovedkonto
Bevilling

Statsvirksomhed - Netto
Driftsbevilling
- Lønsum
- Øvrig drift
- I alt

Regnskab

Årets overskud

8.700.000

8.078.726

621.274

Akkumuleret
overskud til
videreførsel
ultimo året
1.349.786

6.600.000
2.100.000
8.700.000

6.304.200
1.774.526
8.078.726

295.800
325.474
621.274

388.432
961.354
1.349.786

Jf. regnskab 2003 er der forbrugt kr. 6.304.200 til løn samt kr. 1.774.526 til drift, i alt kr. 8.078.726.
Instituttet har i 2003 haft en nettobevilling på kr. 8.700.000.
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har godkendt en bevillingsteknisk omflytning af
kr. 600.000 fra sum af driftsmidler til lønsumsmidler.
Lønsum
På lønsummen er der i 2003 der forbrugt kr. 295.800 mindre end det bevilgede beløb.
På trods af, at statistikafdelingen er udvidet for at kunne klare alle udrednings- samt
serviceopgaver, hvor specielt Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling i 2003 har rekvirere
sådanne i stort omfang, er der altså et lille lønsumsbeløb til videreførsel.
I budgettet for 2003 var der budgetteret med, at hele lønsummen ville blive forbrugt. Dette er ikke
sket, bl.a. grundet et par fratrædelser samt bevillinger til lønmidler fra tilskudsfinansieret
forskningsvirksomhed.
Innovationsundersøgelsen (CIS3) er tilskudsfinansieret fra EUROSTAT. Betaling af 2. rate er mod
forventning ikke sket i 2003. Instituttet afventer betalingen, der udgør Euro 24.600,00.
Desuden var der i budgettet kalkuleret med bevilgede beløb fra EU til to forskningsprojekter
(ENMOB og MUSCIPOLI). Disse beløb er heller ikke som forventet i henhold til kontrakterne
modtaget i 2003.
Driftsum
På driftsummen viser der sig ligeledes at hele det bevilgede beløb ikke er forbrugt.
Bevillingsafregningen viser ,at der er forbrugt kr. 325.474 mindre end bevilget.
Tabel 8. Akkumuleret resultat (mio. kr.), Analyseinstitut for Forskning
Hovedkonto
Ultimo 2000
Ultimo 2001
Ultimo 2002
Årets resultat
19.55.35

5,1

* 2,2

0,7

Ultimo 2003

0,6

1,3

* Bortfald: I 2001 bortfaldt kr. 1.000.000 fra det akkumulerede videreførselsbeløb på foranledning fra
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

Anvendelse af videreførselsbeløb
Analyseinstitut for Forskning er afviklet pr. 31. december 2003. Det forventes at videreførselsbeløbet overføres til Dansk Center for Forskningsanalyse, hvor beløbet vil blive brugt til afvikling af
aktiviteter, der blev påbegyndt ved Analyseinstitut for Forskning.

Side 10 af 12

AFSK – Årsrapport 2003

3.3. Indtægtsdækket virksomhed
Analyseinstitut for Forskning har ikke indtægtsdækket virksomhed eller opkrævet gebyrer.

3.4. Gebyrfinansieret virksomhed
Analyseinstitut for Forskning har ikke gebyrfinansieret virksomhed.

3.5. Tilskudsfinansieret virksomhed
Tabel 9. Oversigt over tilskudsfinansierede aktiviteter i 2003 (kr.)
Overført
Årets
Bevillingsgiver
overskud fra Årets tilskud
udgifter
tidligere år
EU,
0,00
72.626,70
6.983,99
ENMOB
EU,
-18.143,78
139.616,32
103.328,76
MUSCIPOLI
EU,
0,00
58.021,59
31.574,07
MORESS
EUROSTAT,
126.034,98
2.472,01
102.121,35
CIS3
MVTU, Dynamiske
636.000,00
0,00
700.227,33
forskningsmiljøer
Overhead samlekonto
Forskningsstyrelsen,
REMAP
Nordisk Ministerråd,
Nordisk Antologi
Nordisk Industrifond,
Behovsanalyse

Årets
resultat

Overskud til
videreførsel

65.642,71

65.642,71

36.287,56

18.143,78

26.447,52

26.447,52

-99.649,34

26.385,64

-700.227,33

-64.227,33

76.625,19

0,00

10.000,00

-10.000,00

66.625,19

50.000,00

0,00

50.000,00

-50.000,00

0,00

130.000,00

0,00

112.271,53

-112.271,53

17.728,47

0,00

19.982,40

0,00

19.982,40

19.982,40

3.6. Administrerede tilskudsordninger og lovbundne ordninger
Analyseinstitut for Forskning har ikke administrerede tilskudsordninger og lovbundne ordninger.

3.7. Anlægsregnskab
Analyseinstitut for Forskning har ingen anlægsbevillinger.
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3.8. Personale
Tabel 10. Oversigt over personalebevægelser
2000

2001

2002

2003

2004

19,3

22,0

20,6

19,3

*

4,9

5,6

3,1

3,9

*

Afgang af personale 1)

3

4

4

6

*

1)

4

6

2

1

*

Årsværk
- heraf projekt/studentermedhjælp
Tilgang af personale

1) Gælder kun fastansat VIP og TAP personale samt fastansatte studenter i praktik.
* Tal er ikke angivet da AFSK i 2004 er indfusioneret ved Aarhus Universitet.

3.9. Påtegning
Fremlæggelsen af denne årsrapport for 2003 sker i henhold til reglerne om statsregnskabsloven
med tilhørende bekendtgørelser og vejledninger.
Årsrapporten omfatter de regnskabsmæssige forklaringer, der skal tilgå Rigsrevisionen i
forbindelse med bevillingskontrollen for finansåret 2003.
Årsrapporten giver et samlet, dækkende og pålideligt billede af virksomhedens økonomi og faglige
resultater, og er fremlagt i henhold til Finansministeriets bekendtgørelse nr. 188 af 18. marts 2001
om statens regnskabsvæsen mv. (Regnskabsbekendtgørelsen) § 41 samt Akt 63 11/12-2002.
For så vidt angår de dele af årsrapporten, der svarer til det ordinære årsregnskab, er kravene i
regnskabsbekendtgørelsens § 39 opfyldt.
Da bestyrelsen for Analyseinstitut for Forskning er afbeskikket pr. 31. december 2003, grundet
instituttets indfusionering ved Aarhus Universitet, kan der ikke foreligge påtegning fra bestyrelsen.
Århus, den

26-03-2004

Karen Siune
Direktør

København, den 30-03-2004

Niels Korsby
Kontorchef
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling
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