Porteføljestyret for Velferd, kultur og samfunn
Møte 2/2022

Referat
Dato
Sted

Tirsdag 14. juni, kl. 11.00-15.30
Forskningsrådet og på teams

Til stede:

Anniken Hagelund, Universitetet i Oslo, ledet møtet
Andreas Holtermann, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
Dag Elgesem, Universitetet i Bergen
Olof Åslund, IFAU/Uppsala universitet
Janne Paulsen Breimo, Nord universitet
Ragnar Bøe Elgsaas, LO
Trine Bille, Copenhagen Business School CBS

Observatører:

Lene Buer Blomqvist, Barne- og familiedepartementet
Tone Westlie, Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Til stede fra Forskningsrådet:
Dagny Kristine Johnson Hov
Gunnlaug Daugstad
Jesper W. Simonsen (sak 13)
Merethe Sandberg (sak 16)
Mette Nygård Smith
Kristin Andersen
Rita Bergersen
Siri H. Hollekim Haaland
Solbjørg Rauset
Tor Lunde Larsen
Øydis Hagen

Forfall:

Einar Lie, Universitetet i Oslo
Ellen Inga Turi, Samisk høgskole, Kautokeino
Helle Sjøvaag, Universitetet i Stavanger
Ingvild Almås, Norges handelshøyskole/Stockholms universitet, styreleder
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Godkjenning av saklisten

Vedtak:

Sakslisten ble godkjent.
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Referat fra styremøte 22. mars 2022

Vedtak:

Referatet ble tatt til etterretning
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Spørsmål om habilitet
Porteføljestyrets medlemmer hadde før møtet meldt inn mulig
inhabilitet for søknader som skulle behandles i sak 14/22. Det var ett
tilfelle av inhabilitet, knyttet til søknad 336427, hvor Janne Paulsen
Breimo var inhabil.
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Vedtak:

Janne Paulsen Breimo deltok ikke i behandlingen av søknad 336427.
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Orienteringssaker
• Status for arbeidet med å finne løsninger på likviditetssituasjonen i
Forskningsrådet.
Områdedirektør Jesper Simonsen orienterte om situasjonen og
hvordan Styret jobber for å finne løsninger på den.

•

•
•

•
•
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Administrasjonen orienterte om punktene nedenfor:
Publiserte utlysninger (EØS-rett, Forebygging av vold, overgrep og
hatkriminalitet, Implementering av kunnskapsbaserte tiltak for
barn, unge og familier, Museer).
Resultatet av søknadsbehandling i CHANSE
NordForsk-utlysning av 46 MNOK til forskning om Fremtidens
arbeidsliv: Call for proposals for research projects in the Future
Working Life Research Programme | NordForsk
Utlysning av anbud om kunnskapsoversikter
"Investeringer i infrastrukturer for FAIR forskningsdata og særlig
relevante forvaltningsdata for forskning". Debattmøte 23. august.
Datainfrastruktur for forskning og samfunn (forskningsradet.no)

Søknadsbehandling samarbeidsprosjekter (KSP)
Det var kommet inn seks søknader til utlysningen. Tre av søknadene
hadde lavere gjennomsnittskarakter enn 5 og ble avslått en-bloc i
henhold til vedtak i sak 6/22. Det gjensto dermed tre søknader som
skulle behandles.
I innstillingen til styret foreslo administrasjonen å bevilge midler til én
søknad som både hadde fått god faglig vurdering og god
relevansvurdering. Styret valgte å vektlegge faglig kvalitet og at det var
økonomisk handlingsrom til å støtte mer enn én søknad. For en av de
innvilgede søknadene ble det bestemt å stille som betingelse for
bevilgningen at rollen til samarbeidspartnere spesifiseres og
konkretiseres.

Vedtak:

Porteføljestyret bevilget midler til to søknader, til en samlet kostnad
av 20,3 mill. kroner. Ett av prosjektene innvilges under forutsetning
av at samarbeidspartneres rolle og involvering i prosjektet blir
tydeliggjort og konkretisert i revidert søknad.
Fire søknader ble ikke innvilget (jf. vedtak om en-bloc avslag i sak
6/22).

Sak PSVELKUSAM 15/22

Porteføljeanalyse 2022
Administrasjonen orienterte om innholdet i porteføljeanalysen og
prosessen med å revidere den. Porteføljeanalysen ferdigstilles til neste
møte i styret 26. august. Tilbakemeldingene fra styret om
oppdateringer og ytterligere informasjon følges opp av
administrasjonen så langt mulig.
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Vedtak:

Saken ble tatt til orientering.
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Panoramastrategien
Styret ble orientert om oppfølging av Panoramastrategien. Styret
fremhevet særlig porteføljeplanens vektlegging av Horisont Europa,
europeiske fellesutlysninger og nordisk samarbeid som mest relevant å
prioritere. Det ble åpnet for at styremedlemmene kunne melde
eventuelle forslag til prioriteringer per e-post i etterkant av møtet.

Vedtak:

Porteføljestyret tok saken til etterretning. Administrasjonen melder
porteføljestyrets innspill til Avdeling for global utvikling og
internasjonale relasjoner.
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Investeringsplan
Styret hadde en første diskusjon om investeringsplanen. Momenter
som ble diskutert var blant annet budsjettrammer for prosjekter og
balansen mellom ulike søknadstyper i planen.

Vedtak:

Porteføljestyrets merknader til investeringsplan tas med i det videre
arbeidet. Administrasjonen lager et utkast til Investeringsplan for
Velferd, kultur og samfunn 2023-2025, som vedtas på styremøte
3/2022.
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Møter fremover
•
•
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26. august 2022 i Forskningsrådet
6. desember 2022

Eventuelt
Ingen saker under dette punktet.
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Godkjenning av vedtaksprotokoll

Vedtak:

Protokollen ble godkjent.
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