Porteføljestyret for naturvitenskap og teknologi
Møte 2/20

Referat
Dato
Sted

19. mai 2020, kl. 10:00 – 13:00
Skype møte

Tilstede:

Professor Eva Sorensen, University College London, UK, leder
Professor Inga Berre, Universitetet i Bergen
Førsteamanuensis Andreas Carlson, Universitetet i Oslo
Professor Mari-Ann Einarsrud, NTNU, Trondheim
Forskningssjef Odd-Arne Lorentsen, Yara International ASA, Porsgrunn
Seniorforsker Eli Ringdalen, SINTEF, Trondheim
Professor Marit-Solveig Seidenkrantz, Aarhus Universitet, Danmark
Professor Magne Olav Sydnes, Universitetet i Stavanger
Forskningsleder Rune Storvold, NORCE, Tromsø
Professor Bo Wahlberg, KTH, Sverige

Forfall:

-

Tilstede fra Forskningsrådet:
Fungerende avdelingsdirektør Marianne Grønsleth
Spesialrådgiver Harald H. Simonsen
Seniorkonsulent Trine Opheim
Seniorrådgiver Bjørnar S. Komissar

Sak PSNATEK 12/20 Godkjenning av sakslisten
Vedtak:

Sakslisten godkjennes.

Sak PSNATEK 13/20 Referat fra porteføljestyremøte 1/20, 11.03.19
Saksdokument:
Godkjent referat 1/20, 11. mars 2020
Porteføljestyret fikk utkast til referat fra møte 11. mars tilsendt 26.
mars med merknadsfrist 2. april 2020. Etter innspill fra
porteføljestyrets leder på sakene 05 og 06/20 ble nytt justert utkast
sendt porteføljestyret 3. april med ny merknadsfrist 14. april 2020.
Etter den nye fristen er det ikke kommet merknader til det justerte
referatet og dette anses derfor som godkjent.
For framtiden er det ønskelig at alle medlemmene i porteføljestyret
gir kommentarer til utsendt utkast til referat per epost, evt. en
tilbakemelding om at referatet er OK.
Vedtak:

Justert referat tas til orientering.

1/4

Sak PSNATEK 14/20 Spørsmål om habilitet
Ingen av porteføljestyrets medlemmer er inhabile i behandlingen av
sakene på sakslisten.
Vedtak:

Alle medlemmene er habile for å behandle alle saker på saklisten.

Sak PSNATEK 15/20 Orienteringer


Status for søknadsbehandlingen
Administrasjonen orienterte kort om status for
søknadsbehandlingen i 2020 samt mulige endringer for 2021.
• Søknadsfristen er flyttet fra 6. til 20. mai. (Senere er denne
flyttet til 25. mai.)
• Utlysningen Stort tverrfaglig Forskerprosjekt, finansiert
gjennom Fellesløftet, er utsatt til 2021.
• Prosjektledere som fikk innvilget enten et Forskerprosjekt,
Unge forskertalent-prosjekt eller Mobilitetsstipend etter
behandlingen av søknader vi mottok til fristen 10. april 2019,
fikk ikke sende inn søknad til fristen 20. mai 2020.
• Noen temaer er tettere knyttet opp mot kunnskapsbehov i
forbindelse med pandemier:
• Global helse – økning i utlyst beløp
• Samfunnssikkerhet – økning i utlyst beløp
• Makroøkonomiske utfordringer - nytt tema
• Hasteutlysning frist 27. mai: Økonomiske og
arbeidsmarkedsmessige konsekvenser av koronakrisen for
norsk nærings- og arbeidsliv (Kompetanse- og
samarbeidsprosjekt).
Endringene er gjort bl.a. for å gi søkere bedre tid til
søknadsskriving, spesielt yngre forskere som kan ha vært nødt til
å være hjemme med barn som følge av nedstengingen av skole
og barnehager.
For 2021 vurderes det å flytte søknadsfristen til februar/mars og
gjennomføre søknadsbehandlingen slik at den er ferdig før
sommerferien. Det betyr at porteføljestyrets bevilgningsmøte i
2021 mest sannsynlig vil bli i mai/juni.



Rapport om unge forskertalenter
Administrasjonen presenterte funn fra gjennomgangen av
ordningen Unge forskertalenter i perioden 2013-2018.
Gjennomgangen er basert på Forskningsrådets egne data, svar
på spørsmål sendt til ledelsen ved seks av universitetene, samt
en spørreundersøkelse gjennomført høsten 2019 til et utvalg av
forskerne som søkte Unge forskertalenter i perioden 2013-2018.
Fra spørreundersøkelsen kommer det fram at ordningen har
bidratt til en positiv utvikling i selvstendighet og karriere for de
som har fått støtte. Tilbakemeldingene fra ledelsen ved
universitetene er at de er generelt godt fornøyd med ordningen.
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Den anses som viktig for unge talenters muligheter til å bygge en
selvstendig akademisk karriere og er et viktig bidrag til å bygge
fremtidens fremragende forskningsmiljøer. Dimensjonering av
ordningen bør ses i sammenheng med midlertidige stillinger og
mulighet for videre akademisk karriere for de unge talentene.
Porteføljestyret synes rapporten var god. Den peker på
problemstillinger det er viktig at å følge med på i tiden
framover.
Vedtak:

Tas til orientering.

Sak PSNATEK 16/20 Porteføljeplan naturvitenskap og teknologi
Saksdokument: Sak PSNATEK 16/20 Porteføljeplan
Administrasjonen orienterte om arbeidet med porteføljeplan.
Et utkast til porteføljeplan ble diskutert i møte 2/20. Etter møtet ble
utkastet gjort tilgjengelig på porteføljestyrets Sharepoint-sider og
porteføljestyrets medlemmer ble invitert til å kommentere og skrive
inn eventuelle endringer direkte i dokumentet. Innspillene ble
innarbeidet i utkastet og et revidert utkast ble sendt ut til
arbeidsgruppen nedsatt i møte 3/19 med anledning til å kommentere
og justere teksten. Arbeidsgruppens kommentarer er innarbeidet i
utkastet til plan som var vedlagt sakspapirene (vedlegg 1).
Frist for ferdigstilling av porteføljeplanen er 20. mai, og det er derfor
kun mindre justeringer som kan utføres i etterkant av møtet.
Imidlertid planlegges det en relativt rask revisjonsprosess for alle
porteføljeplanene etter Styrets behandling den 11. juni.
I porteføljestyrets diskusjon ble det kommentert at det har vært en
god prosess for utarbeidelse av porteføljeplanen. Porteføljestyret har
hatt anledning til å diskutere utkast til plan i flere omganger noe som
har bidratt til å involvere styret på en positiv måte. I den videre
diskusjonen kom det følgende forslag til endringer:



I tabellen i Kapittel 5, punkt II.2 bør det være et punkt i tillegg
om å utvikle framragende norske forskningsmiljøer.
På toppen av side 9, "Tverrfaglighet". Dette avsnittet er godt,
men første setning framstår som feilplassert, og bør flyttes
lenger ned.

I tillegg ble det pekt på at det er viktig å følge med på og revidere
punktene/variablene som monitoreres og følges opp. Mye av
utviklingen foregår over lang tid og det er viktig å ha statistikker som
spenner over flere år.
Vedtak:

Porteføljestyret godkjenner forslaget til porteføljeplan med de forslag
til endringer som kom fram på møtet.
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Sak PSNATEK 17/20 Eventuelt
Neste møte, 25. september 2020, gjennomføres som et Skype/online
møte.

Sak PSNATEK 18/20 Godkjenning av vedtaksprotokoll
Vedtak:

Protokollen godkjennes.
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