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Porteføljestyremøte 1/2019

Porteføljestyremøte for Velferd, kultur og samfunn
Dato:
Sted:
Til stede:

24.05.2019, kl. 13.30 – 15.30
Forskningsrådet, møterom Undset
Ingvild Almås, Norges handelshøyskole/Stockholms universitet, styreleder
Trine Bille, Copenhagen Business School CBS
Janne Paulsen Breimo, Nord universitet
Ragnar Bøe Elgsaas, LO
Dag Elgesem, Universitetet i Bergen
Anniken Hagelund, Universitetet i Oslo
Einar Lie, Universitetet i Oslo
Ellen Inga Turi, Samisk høgskole, Kautokeino
Tone Westlie, Arbeids- og sosialdepartementet (observatør)
Administrasjonen:
Marianne Jensen
Yngvill R. Tømmerberg
Tor Lunde Larsen
Siv Øverås
Solbjørg Rauset

Forfall
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Helle Sjøvaag, Universitetet i Stavanger
Olof Åslund, IFAU - Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
Andreas Holtermann, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Konstituering av porteføljestyre og presentasjonsrunde
Avdelingsdirektør Marianne Jensen ønsket porteføljestyret velkommen. Styreleder
Ingvild Almås åpnet for en presentasjonsrunde av porteføljestyret og av
Forskningsrådets administrasjon.

Sak 2/19

Styremedlemmenes forventninger til arbeidet og administrasjonens
forventninger til styret
Styrets medlemmer stilte med positive forventninger til styrets arbeid. Det vil bli
spennende og interessant å se fag og felles tematikk på tvers. Styret vil legge vekt på å
se hele porteføljen samlet og ivareta forskningsfeltene som i dag ligger til de enkelte
programmene. Det er viktig med tydelige mål for porteføljen som helhet og også for
deler av denne. Styret uttrykte interesse for å kunne fremme egne initiativ.
Administrasjonen pekte på at ansvaret for porteføljen også går utover de målrettede
aktivitetene som utgjøres av dagens programmer. Grensesnitt mot og mulig samarbeid
med andre porteføljestyrer vil derfor være aktuell tematikk for fremtidige møter.
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Porteføljestyremøte 1/2019
Orienteringer
3.1 Beskrivelse av porteføljen
Det ble kort orientert om de fire programmene som inngår i porteføljen; VAM, SAMKUL,
KULMEDIA og velferdstjenestene i HELSEVEL. HELSEVEL er delt mellom to styrer.
Administrasjonen vil komme tilbake med nærmere informasjon om hvordan dette vil bli
håndtert.
Under presentasjonen av programmene ble det diskutert hvordan humaniorainnsatsen
kan økes i de handlingsrettede programmene, også i dette porteføljestyret, jf.
Forskningsrådets opptrappingsplan for humaniora. Administrasjonen kan i forbindelse
med gjennomgang av portefølje på neste styremøte gi oversikt over andelen humaniora
i Forskningsrådets 2018-bevilgninger fordelt på programmer og virkemidler, for bl.a. å
se hvor denne porteføljen står i opptrappingen.
Det er viktig at internasjonalisering blir en del av porteføljen.

3.2 Oppgavene for porteføljestyret det nærmeste året
Styret planlegger to møter høsten 2019. På første møte vil det bli en
gjennomgang av porteføljen. Administrasjonen vil også lage forslag til handlingsplaner
hvor utlysninger og andre aktiviteter fremover vil inngå, samt opplegg for høstens
søknadsbehandling. På det andre møtet vil hovedsaken være å behandle søknader –
altså investering i prosjekter.

3.3 Praktiske forhold – neste møter
Det ble kort orientert om honorering og reisebestillinger for styremedlemmer.
Møtedeltakelse honoreres etter statens satser. Honorar gis for antall timer møtet varer
og like mange timer til forberedelse. Reiseutgifter og opphold i forbindelse med møtene
dekkes etter statens satser. Bestilling av reiser til møtene kan gjøres via Berg-Hansen.
Alle skal ha undertegnede sakkyndighetserklæring.
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