Utkast til referat
Dato
Sted

Porteføljestyret for Velferd, kultur og samfunn
Møte 3/2021
Mandag 13. september, kl. 09:00 – 15:00
Zoom

Til stede:

Ingvild Almås, Norges handelshøyskole/Stockholms universitet, styreleder
Trine Bille, Copenhagen Business School CBS
Ragnar Bøe Elgsaas, LO
Anniken Hagelund, Universitetet i Oslo
Andreas Holtermann, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
Einar Lie, Universitetet i Oslo
Olof Åslund, IFAU/Uppsala universitet
Dag Elgesem, Universitetet i Bergen
Helle Sjøvaag, Universitetet i Stavanger

Observatører:

Tone Westlie, Arbeids- og sosialdepartementet
Lene Buer Blomqvist, Barne- og familiedepartementet
Trond Nygaard, Helse- og omsorgsdepartementet
Øyvind Torp, Kulturdepartementet
Stine Münter, Justis- og beredskapsdepartementet

Til stede fra Forskningsrådet:
Gunnlaug Daugstad
Yngvill Tømmerberg
Solbjørg Rauset
Tor Lunde Larsen
Mette N. Smith
Kristin Andersen
Øydis Hagen
Siri H. Hollekim Haaland

Forfall:

Janne Paulsen Breimo, Nord universitet
Ellen Inga Turi, Samisk høgskole, Kautokeino
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Godkjenning av vedtaksprotokoll

Vedtak:

Protokollen godkjennes.
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Godkjenning av sakslisten

Vedtak:

Sakslisten godkjennes.
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Referat fra styremøte 17.-18. juni 2021

Vedtak:

Referatet tas til etterretning.
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Spørsmål om habilitet

Vedtak:

Det var ingen saker på dagorden hvor spørsmål om habilitet var
relevant.
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Orienteringssaker
• Seminarer høsten 2021:
Det arrangeres tre frokostseminarer og ett fagseminar høsten 2021.
Seminarene er i samarbeid mellom flere porteføljer.
Frokostseminarene arrangeres 21. oktober (om kompetanse), 16.
november (om integrering) og 7. desember (om omstilling i
arbeidslivet). Fagseminaret har potensielle søkere som målgruppe,
omhandler intervensjoner og arrangeres 28. november.
• Orientering om søknadsbehandlingene og endelige bevilgninger:
Administrasjonen orienterte om det endelige resultatet av
søknadsbehandlingen i juni.
• Supplerende tildelingsbrev fra ASD:
ASD har sendt et supplerende tildelingsbrev med 10 mill. kr til en
satsing på forskningsstøttet innovasjon og digitalisering av arbeidsog velferdstjenestene. Oppfølging vil skje i samarbeid med Arbeidsog velferdsdirektoratet.
• Status for arbeidet med å samle HELSEVEL i ett styre:
Administrasjonen informert om arbeidet med å samle HELSEVEL i
HELSE styret. Det har vært dialog med de berørte departementene.
Beslutning tas av leder for Styret i Forskningsrådet.
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Revisjon av porteføljeplan – internseminar mm.
Porteføljeplanen til PSVELKUSAM skal godkjennes av Styret i juni 2022.
Et utkast til revidert porteføljeplan skal på ekstern, åpen høring i
desember 2021 til januar 2022. Som et ledd i styrets diskusjon rundt
sentrale samfunnsutfordringer og tilknyttede forskningsbehov på
porteføljens ansvarsområder, har styret hatt internseminar 18. juni og
arrangert et møte med fem eksterne innledere 1. september.
Porteføljestyret uttrykte enighet om at det eksterne møtet den 1.
september var et godt og nyttig møte for innspill til revidering av
porteføljeplanen. Tema som gikk igjen i innleggene var komplekse
samfunnsutfordringer som krever tverrfaglighet. Sentralt var også
behovet for å måle effekter av tiltak og innsatser.
I møtet ble det holdt et nytt internseminar hvor nye styremedlemmer,
med utgangspunkt i egen kompetanse/eget fagfelt, holdt korte innlegg
om samfunnsutfordringer og forskningsbehov innenfor VELKUSAMområdet. Porteføljestyret diskuterte på bakgrunn av innleggene
sentrale utfordringer fremover. Videre prosess for
porteføljeplanarbeidet ble vedtatt. Det ble besluttet å sette ned et PSutvalg bestående av Almås, Hagelund, Lie og Åslund, som
administrasjonen vil ha dialog med i det videre arbeidet med planen
frem til neste porteføljestyremøte.

Vedtak

Porteføljestyret ber administrasjonen inkludere synspunkter fra innlegg
og diskusjoner fra eksternt møte og styrets internseminarer i arbeidet
med utkastet til revidert porteføljeplan.

2

Styret slutter seg til forslaget til prosess og tidsplan for
revisjonsarbeidet, herunder et PS-utvalg bestående av Almås,
Hagelund, Lie og Åslund.
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Plan for rekruttering
Forskerrekruttering og virkemidler for å stimulere institusjonenes
arbeid med forskerrekruttering og karriereutvikling er sentralt både for
et velfungerende forskningssystem og for å få til grensesprengende
forskning og innovasjon. Forskningsrådet skal utarbeide en plan for
forskerrekruttering. Målet for planen er å finne tiltakspunkter som kan
følges opp av Forskningsrådet og som bidrar til å bygge opp den
forsknings- og innovasjonskompetansen Norge trenger
i framtida. Planen skal ferdigstilles våren 2022.
Momenter fra diskusjonen:
-

-

-

-

Det er stor andel utenlandske forskere innenfor enkelte fag.
Porteføljestyret spurte om dette et problem, og hva er årsaken?
Veldig bra med stipend til internasjonal mobilitet
(utenlandsstipend), men dette gjelder bare stipendiater i NFRfinansierte prosjektene. Kan dette bli en mer generell
støtteordning?
Institusjonene må gjøres bedre kjent med hva OFF- og
NÆRINGSPHD-ordningene innebærer, bl.a. ang. krav til nivå og
kvalitet.
Individuelt postdoktorstipend var tidligere et virkemiddel i NFRs
portefølje, kan dette gjeninnføres? Det blir bedre når
postdoktoren får fremme egne prosjekter.
Det er utfordrende å få rekruttert stipendiater med en norsk
utdanning innenfor områder som krever kjennskap til norske
forhold. Særlig utfordrende er dette for distriktene, som må
konkurrere med større institusjoner om talentene.

Vedtak

Innspillene fra porteføljestyret tas med i det videre arbeidet med
Forskningsrådets plan for rekruttering.
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Investeringsplan inkl. utlysninger og internasjonale forpliktelser
Investeringsplanen er et av porteføljestyrets styringsdokumenter og
beskriver utlysninger for de kommende tre år. Her redegjøres
det for de tiltak og utlysinger som planlegges gjennomført med midler
som forvaltes av porteføljestyret.
Porteføljestyret diskuterte forslaget til utlysninger framover for
budsjettformålet HELSEVEL, VAM og SAMKUL. KULMEDIA har per i dag
ikke ledige midler til utlysninger fremover. Til grunn for
utlysningstekstene ligger porteføljeplanen, porteføljeanalysen og
føringer fra finansierende departementer. Det ble besluttet å ha mer
spissede utlysninger på arbeids- og velferdsområdet for å ivareta
viktige temaområder som i mindre grad er dekket i porteføljen, samt
følge opp føringer fra departementene. Den foreslåtte utlysningen av
24 mill. kr rettet mot rettsvitenskapelige prosjekter ble vedtatt
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integrert i den større FP-utlysningen - og samtidig skal teksten ikke
være for eksplisitt mht. konkrete lover og rettsområder.
Porteføljestyret var opptatt av å styrke metodemangfold. For SAMKULs
vedkommende ble et krav om radikal tverrfaglighet erstattet av en
prioritering av tverrfaglighet og relevans for teknologifeltet.
Administrasjonen følger opp styrets innspill til investeringsplan og
utlysninger og ferdigstiller utlysningstekstene på bakgrunn av disse.
Porteføljestyret sluttet seg til forslaget om å sette av inntil seks
prosent av porteføljens samlede midler, dvs. inntil 16 mill. kr i 2022, til
deltakelse i internasjonale utlysninger og aktiviteter som fremmer
internasjonalt samarbeid.
Vedtak

Porteføljestyret sluttet seg til den framlagte investeringsplanen og de
foreslåtte prioriteringene i neste års utlysninger, med de merknader og
kommentarer som framkom i møtet. Administrasjonen innarbeider
disse i investeringsplanen og i utformingen av de konkrete
utlysningstekstene.
Porteføljestyret sluttet seg til forslaget om å sette av inntil seks prosent
av porteføljens samlede midler, dvs. inntil 16 mill. kr i 2022, til
deltakelse i internasjonale utlysninger og aktiviteter som fremmer
internasjonalt samarbeid.
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Søknadsprosedyre forskerskoler
Porteføljestyret skal behandle søknader til utlysningen Nasjonale
forskerskoler for arbeidslivsrelevans med frist 15. september 2021 på
porteføljestyremøte 10. desember. Utlysningen omfatter midler fra
fire porteføljer og har en bevilgningsramme på til sammen 208 mill.
kr. Det lyses ut øremerkede midler, 16 mill. kr, med spesifiserte
prioriteringer hvor PSVELKUSAM skal beslutte bevilgning til én
søknad. Porteføljestyret sluttet seg til den foreslåtte prosedyren for
forskerskoler, bl.a. avslås søknader med samlet karakter 4 og lavere.

Vedtak

Styret vedtar følgende prinsipper for prosedyre i
søknadsbehandlingsmøtet:
1. Innstilling av enkeltsøknader som er aktuelle for bevilgning og
som grunnlag for diskusjon i styret.
2.
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Møter fremover
-
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Øvrige søknader går videre til behandling til bevilgningsutvalget.

9. november
10. desember
Administrasjonen sender en Doodle-forespørsel med forslag til
møtedatoer i juni og august 2022. For møtet i mars 2022 vil vi
komme tilbake med forslag til dato senere.

Eventuelt
Ingen saker under dette punktet.
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Godkjenning av vedtaksprotokoll
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