Porteføljestyret for velferd, kultur og samfunn
Møte 1/2020

Referat
Dato
Sted

2. mars 2020, fra kl. 10-16
Forskningsrådet, møterom Hassel 2

Tilstede:

Ingvild Almås, Norges handelshøyskole/Stockholms universitet, styreleder
Janne Paulsen Breimo, Nord universitet
Ragnar Bøe Elgsaas, LO
Dag Elgesem, Universitetet i Bergen
Anniken Hagelund, Universitetet i Oslo
Einar Lie, Universitetet i Oslo
Helle Sjøvaag, Universitetet i Stavanger
Andreas Holtermann, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
Ellen Inga Turi, Samisk høgskole, Kautokeino

Forfall:

Trine Bille, Copenhagen Business School CBS
Olof Åslund, IFAU - Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Observatør:

Tone Westlie, Arbeids- og sosialdepartementet

Tilstede fra Forskningsrådet:
Jesper W. Simonsen (sak 6-8/20)
Kristin Danielsen (sak 9/20)
Gunnlaug Daugstad
Yngvill Tømmerberg
Solbjørg Rauset
Tor Lunde Larsen
Åse-Marit Kristiansen (7-13/20)
Mette N. Smith (sak 7/20)
Siri H. Hollekim Haaland (sak 7/20)
Tobias Bade Strøm (sak 9/20)
Øydis Hagen (sak 9/20)
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Godkjenning av sakslisten
Orientering fra porteføljestyreledernes dag ble flyttet fra sak 4/20 til
sak 6/20.

Vedtak:
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Sakslisten godkjennes.

Referat fra styremøte 28.-29. november 2019
Administrasjonen mottok ingen merknader til referatet innen fristen
18.12.19.

Vedtak:
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Vedtak:
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Referatet tas til etterretning.

Spørsmål om habilitet
Det var ingen saker som hadde betydning for habilitet.

Orienteringer:
▪ Investeringsplan og resultatet av søknadsbehandlingen 2019
Administrasjonen orienterte om det endelige resultatet av
søknadsbehandlingen 2019 og oppdatert investeringsplan for 2020.
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▪ Tildelingsbrev for 2020
Administrasjonen orienterte om departementenes tildelinger og
føringer til de ulike budsjettformålene i porteføljen.
▪ Orientering BarnUnge21-prosessen
Det er igangsatt en BarnUnge 21 strategiprosess, på oppdrag fra
Barne- og familiedepartementet, hvor Forskningsrådet har
sekretariatsfunksjonen. Målet med strategien er å skape en
målrettet, helhetlig og koordinert nasjonal innsats for forskning,
utvikling og innovasjon for utsatte barn og unge.
Vedtak:
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Tas til orientering

Forskningsrådets infrastruktursatsing
Forskningsrådet har ansvaret for å utarbeide et norsk veikart for
investeringer i forskningsinfrastruktur. Veikartet skal underbygge og
presentere hvilke større nasjonale og internasjonale
forskningsinfrastrukturer Forskningsrådet anbefaler at Norge skal
investere i innenfor en realistisk budsjettramme. Veikartet
oppdateres etter hver tildelingsrunde, og et nytt er nå under
utarbeidelse. Norsk veikart for forskningsinfrastruktur ligger til grunn
for bevilgninger over Forskningsrådets budsjett og planlegging av
fremtidige utlysninger til forskningsinfrastruktur. Det skal også være
en veileder for bevilgende organer, inkludert departementene.
Porteføljestyrene har en viktig rolle i Forskningsrådets arbeid med å
identifisere infrastrukturbehov innenfor sine respektive
ansvarsområder. Porteføljestyret kom med spørsmål og
kommentarer til områdestrategiene, som administrasjonen tar med
seg inn i det videre arbeidet.

Vedtak:
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Porteføljestyrets innspill tas med i det videre arbeidet med
områdestrategier for infrastruktur.

Revidering av Forskningsrådets hovedstrategi
Ingvild Almås orientert fra porteføljestyreledernes dag, hvor blant
annet søknadsbehandling ble tatt opp. Porteføljestyret diskuterte
panelvurderinger og relevansvurdering på møtet. Administrasjonen
tar med seg innspillene inn i det videre arbeidet med
søknadsbehandling 2020.
Styret har via styreleder tidligere gitt innspill til Forskningsrådets
strategi. Porteføljestyret støtter Forskningsrådets ambisjon om å
utarbeide en kort og overordnet strategi. Det er viktig at de
strategiske områdene Helse og velferd og Samhørighet og
globalisering er gjennomarbeidet og tydelige da dette er viktig
områder. De humanistiske og samfunnsvitenskapelige
temaområdene og perspektivene må integreres bedre i strategien. I
tillegg hadde styret kommentarer til deler av språkbruken, bl.a. til
begrepet grensesprengende forskning.
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Porteføljestyret ønsket å se en revidert strategi, før den endelig
vedtas. Dette meldes videre. Administrasjonen utarbeider et
høringssvar fra porteføljestyret basert på diskusjonen på møtet og
tidligere innspill. Dette sendes til styret på sirkulasjon før innspills
fristen 18. mars.
Vedtak:
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Porteføljestyrets innspill tas med i det videre arbeidet med
Forskningsrådets strategi.

Porteføljeanalysen
Administrasjonen gjennomgikk utkastet til porteføljeanalyse. Styret
mente dette var et godt utgangspunkt for diskusjon og kom med
innspill til bl.a. mer data om geografisk inndeling, hvordan
identifisere forskningssterke og forskningssvake områder, behov for
flere tellekanter og mindre tekst, og om noen tematiske områder er
mer internasjonalt orientert enn andre.
Administrasjonen tar med seg innspillene i det videre arbeidet. Noen
av tilbakemeldingene fra styret kan enkelt integreres i analysen,
mens andre er av tekniske grunner mer utfordrende.

Vedtak:
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Administrasjonen tar porteføljestyrets kommentarer og innspill med i
det videre arbeidet med porteføljeanalysen.

Porteføljeplan
Administrasjonen innledet om arbeidet med porteføljeplan og
utfordret styret til å diskutere utkastet med hensikt å bestemme
overordnede mål, tematiske og andre prioriteringer og
investeringsmål. Innen juni må styret ha ferdig en plan som skal være
et overordnet styringsdokument.
Styret mente porteføljeplanens rolle, funksjon og målgruppe fortsatt
er noe uklar. Eksempelvis er de fire programplanenes (ev.) plass i
porteføljeplanen pt. ikke helt avklart. Det bør likevel være mulig å
lage en forenklet plan som refererer til programplanene, eventuelt i
vedlegg. Porteføljeplanen kan og bør senere revideres. Styret mente
malen la opp til for mange mål og prioriteringer på ulike nivåer, og
ønsket mindre detaljerte prioriteringer. Det er viktig at hovedmål er
knyttet til VELKUSAM tematikkene, og er forankret i Forskningsrådets
strategi. Styret ønsket i den forbindelse et femte delmål fra
strategien som et nytt VELKUSAM-mål, "God innsikt i globale
endringsprosesser og hvordan Norge påvirkes og kan påvirke disse", i
tillegg til et sterkere fokus på forskningsområdet offentlighet og
deltagelse. Det var også et ønske om å få med samfunn og
globalisering, for å rette blikket mer utover. Planen bør understreke
forskningens impact og nytte.

Vedtak:

Administrasjonen tar porteføljestyrets forslag og merknader med i
det videre arbeidet med porteføljeplanen. Styret får tilsendt revidert
utkast innen utgangen av mars 2020.
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Internasjonalisering
Administrasjonen orienterte om porteføljestyrenes internasjonale
muligheter og hvilke verktøy Forskningsrådet har for
internasjonalisering av norsk forskning og innovasjon.
Porteføljestyrene skal bidra til internasjonalisering på sitt
ansvarsområde. Det ble bl.a. stilt spørsmål om hvordan EU-forskning
bidrar til å nå porteføljestyrets mål. Styret ønsket en oversikt over
hvem det er som lykkes i å få EU-midler, hvilke miljøer søker og hvilke
prioriteringer som kommer i Horisont Europa.

Vedtak:
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Porteføljestyrets synspunkter og innspill tas med i administrasjonens
videre arbeid.

Kunnskapsoppsummeringer
Administrasjonen innledet kort om ulike typer av
kunnskapsoppsummeringer, som flere departementer etterspør.
Styret diskuterte ulike former for slike oppsummeringer. Det kom
innspill bla. om at digitalisering og arbeid kan være et tema.
Innspillene fra styret tas med videre i dialogen med departementene.

Vedtak:
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Vedtak:
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Porteføljestyrets innspill tas med i det videre arbeidet med
kunnskapsoppsummeringer.

Møter fremover
Porteføljestyret har fastsatt følgende møtedatoer i 2020:
- 11. mai 2020
- 8. september 2020
- 2.-3.desember 2020

Eventuelt
Det var ingen saker under dette punktet.
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Vedtak:

Godkjenning av vedtaksprotokoll
Protokollen godkjennes.

4

