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FME Samfunn – Veiledende mal for sluttrapport  
 
Sluttrapporten skal gi en god samlet oppsummering av virksomheten i senteret for hele åtteårs-
perioden. Rapporten skal være et dokument som gir en god kommunikasjon eksternt om senteret til 
en bredere målgruppe enn forskningsmiljøene. Bruk av bilder og figurer vil være en god støtte for 
formidling og kan bidra til å gjøre rapporten mer leservennlig. 
Det må legges stor vekt på å få frem hvordan resultatene fra senteret har bidratt til å løse 
utfordringer på energi- og miljøområdet, hvilke muligheter senteret har skapt for brukerne og 
hvordan resultater er nyttiggjort av senterets brukere og andre.  
Sluttrapporten skal skrives på engelsk og foreligge både i papirutgave og i elektronisk form. Totalt 
omfang av hovedrapporten uten vedlegg bør være 30 - 60 sider. Hvert senter kan velge å vektlegge 
ulike ting, men hovedinnholdet nedenfor må være med. Noen opplysninger eller tabeller er 
obligatoriske slik det angitt med rødt nedenfor. 
 
 

Contents of Final Report 
1. Foreword (by centre director) 

Kort omtale av hva denne sluttrapporten presenterer, bl.a. med henvisning til at en fyldigere 
presentasjon av forskningsresultater vil finnes i årsrapporter og mer detaljert gjennom 
publikasjoner.  
 
Foreword (v/ leder for vertsinstitusjonen) 

 
2. Summary (både på engelsk og norsk) 

Sammendraget må gi en kort beskrivelse av senteret med hovedvekt på de resultater som er 
oppnådd. Det vil være aktuelt å bruke dette i ulike sammenhenger, f. eks. for en samlet 
presentasjon av sentrene og Forskningsrådets rapportering om resultater og erfaringer fra FME. 
Det er derfor til svært stor hjelp for oss om de forskjellige sentrene har samme struktur på 
sammendraget.   
Sammendraget skal følge malen nedenfor og være på maksimalt to sider: 

• Kort beskrivelse av tematisk område og mål/visjon for senteret 
• Forskningsresultater (publikasjoner, priser, eksempel på spesielt spennende resultater) 
• Forskerutdanning og masterutdanning  
• Internasjonalt samarbeid (trekk frem noen hovedresultater) 
• Merverdi ved å være et senter (samarbeid, struktur, størrelse, varighet) 
• Senterets bidrag til FME-ordningens overordnete mål (løse utfordringer på energi- og 

miljøområdet) – gode eksempler 
 

 
3. Vision/goals 

Gi en beskrivelse av målene med senteret, og en vurdering av i hvilken grad senteret har nådd 
de målene som var satt opp ved etableringen av senteret (og eventuelt revisjoner i løpet av 
senterperioden.) 
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4. Basic facts about the Centre 

Her inkluderes også partnere/personer som har vært med på deler av senterets funksjonsperiode 
ved å angi i parentes tidsrommet de var med. 

 
Research Partners, Company and Public Partners  
 
Organisation 
• Main organisation of centre  
• Board 
• Scientific Advisory Board/Committee (if any) 
• Senior researchers  
 
Ta gjerne med bilder av personer som omtales eller listes opp, spesielt de som har vært sentrale i 
senterledelsen og arbeidspakkeledere.  
 
• Cooperation within the centre 

Beskriv bl.a. hvilke tiltak som er gjort for å knytte senteret sammen og strategier for å trekke 
brukerne aktivt med i prosjekter. 

 
5. Financing through the life of the centre 
 

Summary sheet for the main categories of partners (MNOK) Denne tabellen skal være med) 
Kommentar: Det kan kreve noe arbeid å få data til denne tabellen, men den gir en god oversikt over 
hvem som har bidratt gjennom årene. 
 

Contributor Cash In-kind Total 
Host     
Research partners    
Companies    
Public partners    
RCN    
RCN infrastructure     
Sum    
    
 As a part of 

contribution 
from host 
and 
research 
partners 

Project affiliated to the 
centre but not included in 
the overall budget 

RCN research 
projects and 
competence 
projects affiliated 
to the center 
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6. Results - Key figures 

Kommentar: Tallene som rapporteres for de enkelte kategorier må være i samsvar med det som ellers 
rapporteres eller er rapportert til Forskningsrådet (jfr. senterets årsrapporter og de årlige 
framdriftsrapporter og sluttrapport via Mitt nettsted). Presenter de tall og indikatorer som er mest 
relevante for senteret, enten aggregerte tall for hele senterperioden, eller også for de enkelte år. Senteret 
kan selv legge til ytterligere indikatorer, men som et minimum skal de etterfølgende resultatindikatorer 
være med: 

 
 200

11 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

Scientific  publications 
(peer reviewed) 

          

Dissemination measures for 
users 

          

Dissemination measures for 
the general public 

          

PhD-degrees completed           
Post docs           
Master degrees           
Number of new/improved 
methods/models/prototypes 
finalised 

          

 
 

7. Research  
• Original research plan and development of research plan 

Utvikling av senterets forskning og organisering av denne. Bakgrunn for endring av 
prioriteringer underveis, herunder hvordan tilbakemeldinger fra midtveisevalueringen er 
fulgt opp. 
 

• Research achievements 
Kort omtale av forskningsresultater. Beskriv gjerne hva som er oppnådd innenfor hver 
arbeidspakke.  Husk at målgruppen her er et bredere publikum, ikke forskningskolleger. 
Bruk gjerne illustrasjoner.  
 

• Highlights of scientific results 
Presentasjon av spesielt viktige resultater, ikke minst resultater som er spesielt viktige for 
målene for FME-ordningen og/eller for senterets brukere. Det er positivt med en 
presentasjon av forskerne som står bak resultatene.  
 

• Awards 
Har noen av forskerne i senteret markert seg internasjonalt gjennom å motta utmerkelser, 
priser eller vært ”Keynote speaker” på viktige internasjonale konferanser.  

 
8. International cooperation 

Gi en beskrivelse av hva det internasjonale samarbeidet har tilført senteret. Gi en omtale av 
eventuell deltakelse i EUs rammeprogram (for partnere i senteret innenfor senterets 
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arbeidsområde). Beskriv hvilken merverdi det har gitt for det internasjonale samarbeidet ved å 
være et senter. 
Gi en kort omtale av de mest sentrale internasjonale partnerne og hvordan senteret har jobbet 
med og hva det har oppnådd når det gjelder utveksling av forskere. 

 
9. Training of researchers 

Beskriv opplegg for forskerutdanning, forskerskole (der det er aktuelt), internasjonal 
rekruttering vs. norske kandidater osv. Kommenter hva senteret har gjort for å rekruttere gode, 
norske doktorgradsstudenter. Hvordan er masterstudenter trukket med i senterets virksomhet? 
Eventuelt utvikling av egne utdanningstilbud/programmer/kurs?  
Presenter noen utvalgte doktorgradsstudenter der de forteller hvorfor de valgte å komme til 
senteret, hvordan de har opplevd å arbeide i senteret og hvor de arbeider/hvilke planer de har 
etter fullført grad. 
 
Employment of PhD-candidates (Denne tabellen skal være med) 
Kommentar: Det er stor interesse for hvor dr. gradsstipendiatene ansettes etter avlagt grad. Fyll 
inn status for dette ved senterets sluttføring. 
 

Employment of PhD-candidates (number)  
By centre 
company 

By other 
companies 

By public 
organisations 

By 
university 

By research 
institute 

Outside 
Norway 

Other Total 

        
 
10. Communication / Popular dissemination of knowledge 

I beskrivelsen av FME Samfunn er det lagt vekt på at sentrene skal ha en formidlerrolle overfor 
allmennheten. I sluttrapporten skal det inngå en beskrivelse av hvordan dette er blitt ivaretatt.  
Hvordan har man lykkes med å skape oppmerksomhet om senteret nasjonalt og internasjonalt? 
Hvordan har senteret arbeidet for å kommunisere senterets resultater ut over forskningsmiljøene.  

 
11. Effects of centre for the host institution and research partners 

Hva har senteret betydd for realisering av vertsinstitusjonens forskningsstrategi? Hva har 
senteret betydd for de samarbeidende forskningsmiljøene? Dette kan omfatte både 
forskningsmuligheter, nettverk, kvalitet i utdanningen, rekruttering av studenter og forskere. 
På hvilken måte har senteret bidratt til en bedre struktur, tettere samarbeid og høyere kvalitet 
innenfor norsk energiforskning.  
 

12. Effects of centre for the company partners, public partners and society at large 
Et formål med FME Samfunn er at sentrene skal være sterke bidragsytere i utforming av et 
faktabasert kunnskapsgrunnlag for strategiske beslutninger i forvaltning og næringsliv. Det er 
derfor viktig at det nå kan beskrive hvordan senterets aktivitet har bidratt til dette både hos de 
deltakende partnere og i samfunnet forøvrig. 
 

• Review of what is considered the most important effects 
Gi en omtale av hva som har vært viktig for brukerpartnerne i senteret på linje med det som de 
ble spurt om under midtveisevalueringen. Dette gjelder særlig følgende punkter: 

o Influence on R&D and Innovation strategy of the partners 
o Development of new or improved models, methods or services 
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o Strengthened knowledge base for the partners 
o Improved access to competent personnel and research institutions 
o Recruitment of qualified personnel 
o Improved network to other partners   

  
• Success stories 

Presenter noen resultater som vurderes som særlig viktige for brukerpartnere. Det trenger ikke 
nødvendigvis være nye prosesser eller tjenester, men også andre ting som vurderes som positive 
for brukerpartnerne, for eksempel styrket nettverk og nye samarbeidsrelasjoner.  
 

• Feedback from some active company or public partners 
La noen av brukerpartnere få legge fram hvilke erfaringer de har med å være partner og hvordan 
de har dratt nytte av senteret. 
 

13. Effects of centre for the overarching goal of the FME-programme 
FME-ordningen ble etablert som en direkte følge av Stortingets klimaforlik i 2008. Det er viktig 
at det i sluttrapporten blir gitt en god beskrivelse av hvordan aktiviteten i senteret har bidratt til 
– eller vil bidra til - å nå mål innenfor energi-, klima- og miljøpolitikken 
 

14. Analysis of the role of the center 
Gi en kortfattet vurdering av følgende: 
• en vurdering/analyse av forskningsfeltet ved oppstart av senteret 
• en kortfattet beskrivelse av utviklingen som har skjedd i senterperioden og hvordan situasjonen 

på området er nå 
• hva er de norske aktørenes posisjon (både brukere og forskningsmiljøene) 
• hvilken rolle har senteret hatt i utviklingen. 
 
15. Future prospects 
Kommentar: Vertsinstitusjonen har et særskilt ansvar for å ivareta den kompetansen som er bygget opp og de 
investeringer som er gjort gjennom senterets periode.  
 
Presenter hvordan det som er bygget opp gjennom å være et FME planlegges videreført etter at 
senterbevilgningen fra Forskningsrådet avsluttes. Dette kan også omfatte hvordan grunnleggende 
forskningsprosjekter kan føres videre til anvendelse/innflytelse/nytte, om det nettverk som er 
etablert tenkes videreført i nye former eller om kompetansen som er bygget opp kan være en basis 
for å skaffe annen finansiering f. eks. gjennom EU. Beskriv om og evt. hvordan samarbeidet med 
senterets brujkerpartnere vil bli videreført. 
 
16. Conclusions 
Gi noen refleksjoner om hva senteret har betydd. Ta også med noe om FME-modellen for 
samarbeid mellom forskningsmiljøer og brukere, med anbefalinger sett fra senterets ståsted om hva 
som er viktig for å få til et vellykket senter.  
 
Noen forhold som kan være særlig aktuelt å omtale er følgende: 
• Process for establishing strategy and annual work plans 
• Organisation of research work 
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• Management group and interaction with work packages 
• Centre building activities 
• Project management 
• Information and communication management 
• How to secure active participation from the partners at different levels of their organisation 
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Appendix 1  
Statement of accounts for the complete period of centre financing 
 
Funding 
 
Activity/Item RCN Host 

institution 
Research 
partner 1 

Research 
partner 2 

Company 
partner 1 

Company 
partner 2 

Company 
partner 3 

Public 
partner 1 

Public 
partner 2 

Total 

Work package 
(WP) 1 

          

WP2           
WP3           
--           
WPN           
Equipment           
Management           
Sum           

 
Cost 
 
Activity/Item Host 

institution 
Research 
partner 1 

Research 
partner 2 

Company 
partner 1 

Company 
partner 2 

Company 
partner 3 

Public 
partner 1 

Public 
partner 2 

Total 

Work package 
(WP) 1 

         

WP 2          
WP 3          
--          
WP N          
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Equipment          
Management          
Sum          

 
 
Appendix 2    
List of Postdocs, Candidates for PhD and MSc degrees during the full period of the centre  
 
Postdoctoral researchers with financial support from the Centre budget 
Name M/F Nationality Scientific area Years/period  

in the centre 
Scientific topic Main contact 

       
       
       
       

 
 
Postdoctoral researchers working on projects in the centre with financial support from other sources 
Name M/F Nationality Source of 

funding 
Scientific area Years/period  

in the centre 
Scientific topic Main contact 

        
        
        
        

   
 
PhD candidates who have completed with financial support from the centre budget  
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Name M/F Nationality Scientific area Years/period 
in the centre 

Thesis title Main thesis                       
Advisor 

       
       
       
       

 
PhD candidates who have completed with other financial support, but associated with the centre 
Name M/F Nationality Source of 

funding 
Scientific area Years in the 

centre 
Thesis title Main thesis                       

Advisor 
        
        
        
        

 
 

PhD students with financial support from the centre budget who still are in the process of finishing studies  
Name M/F Nationality Scientific area Years in 

the centre 
Thesis topic Main thesis                       

Advisor 
       
       
       
       

 
 
 
MSc candidates with thesis related to the centre research agenda and an advisor from the centre staff 
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Name M/F Nationality Scientific area Year in 
the centre 

Thesis title Main thesis                       
Advisor 
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Appendix 3   
 
List of Publications 
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