Porteføljestyret for Velferd, kultur og samfunn
Møte 4/20

Referat
Dato
Sted

Til stede:

2-3.desember 2020
Zoom møte fra kl. 12-16 den 2.desember og kl. 09-13 den 3. desember

Ingvild Almås, Norges handelshøyskole/Stockholms universitet, styreleder (deltok
ikke på sak 42)
Trine Bille, Copenhagen Business School CBS (deltok ikke på sak 43)
Janne Paulsen Breimo, Nord universitet
Ragnar Bøe Elgsaas, LO
Anniken Hagelund, Universitetet i Oslo (deltok ikke på sak 42 og 44)
Andreas Holtermann, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
Einar Lie, Universitetet i Oslo (ledet sak 41, 42 og 43)
Helle Sjøvaag, Universitetet i Stavanger (deltok ikke på sak 44)
Olof Åslund, IFAU - Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
(deltok ikke på sak 42)
Ellen Inga Turi, Samisk høgskole, Kautokeino

Observatører: Tone Westlie, Arbeids- og sosialdepartementet
Lene Buer Blomqvist, Barne- og familiedepartementet
Trond Nygaard, Helse- og omsorgsdepartementet
Øyvind Torp, Kulturdepartementet
Til stede fra Forskningsrådet:
Gunnlaug Daugstad
Yngvill Tømmerberg
Solbjørg Rauset
Tor Lunde Larsen
Mette N. Smith
Kristin Andersen
Siri H. Hollekim Haaland
Zhanna Saidenova Skrede
Forfall:

Dag Elgesem, Universitetet i Bergen
Øyvind Jaer, Justis- og beredskapsdepartementet

Sak PSVELKUSAM 37/20

Godkjenning av sakslisten
Porteføljestyret vedtok å endre rekkefølgen på sak 43 og 44, slik at 44
ble behandlet før sak 43.
Vedtak:
sakslisten.
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Sak 43 flyttes til etter sak 44. For øvrig godkjennes

Referat fra styremøte 8. september 2020
Administrasjonen mottok ingen merknader til referatet innen fristen
1. oktober 2020.
Vedtak:

Referatet tas til etterretning.
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Spørsmål om habilitet
Porteføljestyrets medlemmer hadde før møtet meldt inn inhabilitet
for alle søknader som skulle behandles under sakene 42, 43, 44 og
45/20. Det ble meldt inn spørsmål knyttet til en vurdering av habilitet
på møtet. Styret sluttet seg til administrasjonens vurderinger av
habilitet, jf. saksframlegget.
Vedtak: Det er seks porteføljestyremedlemmer som er inhabile til å
delta i søknadsbehandlinger på følgende søknader:
Ingvild Almås
313753, 314283, 314331, 314605, 314643, 314727, 315428, 305809
Janne Paulsen Breimo
314827, 316156, 320689, 320480
Dag Elgesem
313626, 314437, 314665, 314727, 314747, 314785, 314825, 314863,
315917, 315977, 316068, 316070, 316156, 320149, 319771, 319801
Anniken Hagelund
313682, 314099, 314249, 314300, 314437, 314486, 314747, 314785
314804, 314917, 315005, 319771
Helle Sjøvaag:
314023, 314257, 315491, 315977
Olof Åslund
314267, 314801, 315005
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Orienteringssaker
• Søknadsbehandling av HELSEVEL søknader
På styreleders fullmakt er søknadsbehandlingen av
forskerprosjekter og innovasjonsprosjekter innenfor arbeids- og
velferdsområdet, som er sendt inn til HELSEVEL, flyttet til HELSEstyret. På neste porteføljestyremøte vil forholdet mellom
VELKUSAM og HELSEVEL være en sak på agendaen.
• Endringer i budsjettet for VELKUSAM
Administrasjonen informerte om et ettårig kutt i bevilgningen fra
ASD på 41 mill. kroner til VAM. Midlene tas av avsetninger.
KMD har besluttet å redusere bevilgning til VAM ang. bolig i et
velferdsperspektiv fra 2021, og kutte bevilgningen helt fra 2022.
Administrasjonen vil komme tilbake med nærmere informasjon når
tildelingsbrevene foreligger.
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Om søknadsbehandling av forskerprosjekter og vedtak om en
bloc-avslag
Administrasjonen redegjorde for søknadsmassen og søknadsbehandlingsprosessen for forskerprosjekter mottatt til søknadsfristen
25.05.2020. Porteføljestyret skulle behandle søknader om
forskerprosjekter til tre utlysninger (VAM, KULMEDIA, SAMKUL) og
fatte vedtak om bevilgning, ventelister og avslag. Nytt av året er at
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søker kan sende en søknad inntil fem budsjettformål. Dette er da fem
ulike konkurransearenaer. I tillegg er det sendt inn overlappende
søknader til ulike søknadstyper som Forskerprosjekter, unge
forskertalenter og Kompetanse- og samarbeidsprosjekter.
I porteføljestyrets møte 3/20, sak 33/20, vedtok styret følgende
behandling av søknader for forskerprosjekter:
-

-

-

Gruppe 1: Ulike innstillingspakker med høyt vurderte søknader fra
ekspertpanelet (minimum karakter 5; for SAMKUL min. karakter
6) og meget god relevansvurdering (minimum 5), og med
begrunnelse i porteføljevurderinger. Det vil her foreslås pakker, så
langt det er mulig. Søknader med høy kvalitet og relevans, som
ikke bevilges på grunn av for lite budsjett, vil rangeres på en
venteliste.
Gruppe 2: Prosjektsøknader med samlet karakter 5, 6 eller 7 fra
ekspertpanelene (for SAMKUL: karakterene 6 og 7) og med
karakter 4 eller lavere i relevans, innstilles til avslag
Gruppe 3: Søknader til VAM og KULMEDIA med samlet karakter 4
eller lavere fra ekspertpanelene, og søknader med karakter 5 eller
lavere til SAMKUL avslås en bloc

Gruppe 3: En bloc-vedtak om avslag
Dette utgjør totalt 140 søknader (VAM 58, SAMKUL 70 og KULMEDIA
12 søknader). Dette inkluderer også utsilte søknader før
panelmøtene.
En bloc-vedtaket om avslag ble behandlet samlet for VAM,
KULMEDIA og SAMKUL, siden vedtaket ikke medførte en vurdering
fra styrets side.
Inhabilitet: Siden prosedyrevedtaket ble fattet før styremedlemmene
hadde mottatt informasjon om søknadene eller sett vurderingene,
var det ingen inhabilitet i styret for dette vedtaket.
Vedtak:
70 søknader til VAM og KULMEDIA med samlet
karakter 4 eller lavere og 70 søknader til SAMKUL med samlet
karakter 5 og lavere fra ekspertpanelene, avslås en bloc.
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Søknadsbehandling av forskerprosjekter til Velferd, arbeidsliv
og migrasjon (VAM)
VAM lyste ut 200 mill. kr til samtlige temaområder i programplanen,
men temaområdet Omstillingsdyktig, inkluderende og
helsefremmede arbeidsliv, og forskning på effekter og tiltak, var
løftet frem i utlysningen som spesielt relevant. Det kom inn 118
søknader til en samlet sum av 1343 mill. kr. Totalt var 60 søknader
støtteverdige, dvs. at de hadde fått karakter 5-7 fra fagpanelene.
Søknadene ble behandlet i henhold til vedtaksgruppene som ble
besluttet i sak 33/20, som i korthet gikk ut på å sjalte ut søknader
nedenfra, dvs. å avslå grupper av søknader med middels karakterer
på kvalitet og/eller relevans til man satt igjen med søknader med høy
kvalitet og relevans.
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Porteføljestyret innvilget 17 søknader til en samlet kostnad av 198,2
mill. kr. De innvilgede prosjektene hadde høy kvalitet og relevans og
ivaretok utlysningens føringer om tverrfaglighet og aktivt nasjonalt og
internasjonalt samarbeid. Det var få søknader som svarte på
prioriteringen om rettsvitenskapelige perspektiver. Søknadene
dekket programplanen i tilstrekkelig grad, og spesielt område 4.2
Omstillingsdyktig, inkluderende og helsefremmede arbeidsliv, som er
løftet frem i utlysingen. Av de bevilgende prosjektene er det en
hovedvekt på samfunnsvitenskap, men også noe humaniora, helse og
rettsvitenskap. Det er en god kjønnsbalanse blant de nye
prosjektlederne, og de er både erfarne og tidlig i karrieren. I tillegg
ble seks søknader satt på en rangert reserveliste. For alle
budsjettformål kan det være at enkelte innvilgede søknader
finansieres av andre budsjettformål i Forskningsrådet, slik at
reservene "rykker opp".
Inhabilitet:
På grunn av inhabilitet i et stort antall søknader med karakter 5-7 fra
fagpanelet, deltok ikke Hagelund, Almås, Elgesem og Åslund i
søknadsbehandlingen i VAM. Breimo og Sjøvaag deltok ikke i
behandlingen av den søknaden de var inhabile på.
Vedtak:
Porteføljestyret bevilget midler til 17 søknader,
43 søknader ble avslått, hvorav seks søknader ble satt på rangert
reserveliste.
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Søknadsbehandling av forskerprosjekter til Kultur- og
mediesektoren (KULMEDIA)
Det ble sendt inn 23 søknader til en samlet søknadssum på 257 mill.
kr. Til behandling forelå 11 søknader med samlet karakter 5 eller
høyere fra ekspertpanel. Disse hadde søkt om totalt 118 mill. kr.
Utlysningen var rettet mot hele programplanen. Søknadene som
støttes skal gi kunnskap om utfordringer og muligheter knyttet til
endringer i teknologiske og økonomiske rammebetingelser i kulturog mediesektoren, og om kultur- og mediepolitikk.
Porteføljestyret bevilget midler til fire søknader. I
søknadsbehandlingen foretok styret en helhetsvurdering, der høy
kvalitet og relevans var like styrende og som ble balansert opp mot
en god fordeling på tematikker. I tillegg ble fire søknader satt på en
rangert reserveliste. Søknader på reservelisten kan bare rykke opp til
bevilgning dersom det er rom innenfor den utlyste økonomiske
rammen.
Inhabilitet: Elgesem, Sjøvaag og Hagelund var inhabile og deltok ikke i
søknadsbehandlingen.
Vedtak:
Porteføljestyret bevilget midler til fire søknader
Syv søknader ble avslått, hvorav fire søknader ble satt på rangert
reserveliste
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Søknadsbehandling av forskerprosjekter til
Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger (SAMKUL)
SAMKUL lyste ut inntil 60 mill. kr til forskning på programplanens
temaområde 3, Kunnskap, velferd, mangfold. Totalt 97 søknader
hadde krysset av for SAMKUL. Til behandling forelå 27 søknader med
karakter 6 eller 7 fra fagpanelet.
Porteføljestyret innvilget fem søknader innenfor utlysningens
økonomiske ramme. I utvalget av søknader la styret la stor vekt på
ekspertpanelenes karakterer, og diskuterte i liten grad
porteføljehensyn og prosjektenes tematikk og relevans. Det er et
stort flertall av kvinnelige prosjektledere blant de fem innvilgede, noe
som gjenspeiler kjønnsfordelingen i søknadsmassen. Humaniora var
en relevansprioritering i utlysningen, og fagområdet er godt til stede
blant de fem innvilgede søknadene og de sju på reservelisten.
Inhabilitet:
Elgesem deltok ikke i søknadsbehandlingen. Almås og Hagelund
deltok ikke i behandlingen av søknader i gruppe 2 (avslag av alle
søknader med karakter 5 i relevans), men gjeninntrådte til
behandlingen av de 13 søknadene i finalen.
Vedtak:
Porteføljestyret bevilget midler til fem søknader.
22 søknader ble avslått, hvorav sju ble satt på en rangert reserveliste.
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Søknadsbehandling kompetanse- og samarbeidsprosjekter
med frist 2. september til Velferd, arbeidsliv og migrasjon
(VAM)
VAM lyste ut 72 mill. kr til Kompetanse- og samarbeidsprosjekter
(KSP), med søknadsfrist 2. september 2020. Det kom inn 33 søknader,
med en samlet søknadssum på 353,5 mill. kr. Det ble bevilget seks
prosjekter med høy kvalitet og relevans for utlysningen. Det ble ikke
ført opp prosjekter på reserveliste.
Inhabilitet:
Elgesem deltok ikke i søknadsbehandlingen. Breimo og Hagelund
deltok ikke i behandlingen av søknader de var inhabile på.
Vedtak:
søknader
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Porteføljestyret vedtok å bevilge midler til seks

Rammer for Forskningsrådets innspill til revisjon av
Langtidsplan for forskning
Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning (LTP) skal revideres
foran neste planperiode 2023 – 2032. Stig Slipersæter fra adm.dir.
stab innledet om overordnede trender innenfor forskning og
innovasjon som kan legge premissene for arbeidet, jf. det utsendte
sakspapiret.
Forskningsrådet ønsker å drøfte overordnede trender og utfordringer
som kan legges til grunn for innholdet i innspillet. Porteføljestyret
hadde mange synspunkter på presentasjonen, og mente bl.a.
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dokumentet var lite offensivt for humaniora og samfunnsfagene.
Videre er globale dimensjoner framhevet, men det er fortsatt viktig
med det nasjonale nivået. Dokumentet har et stort fokus på
teknologi, men lite om samfunnsmessige konsekvenser av
digitalisering og annen teknologi. Det er viktig med sterke
institusjoner, jf. den norske modellen – som mangler. I den
forbindelse: Ulikhet, migrasjon og integrasjon – hva betyr det å være
et samfunn med store forskjeller? De siste årene har mengden
tilgjengelige data økt betydelig, hva vil det kunne bety for forskning?
Administrasjonen samler porteføljestyrets innspill og vil legge dette
frem for Styret som del av prosessen med innspill til revidert
langtidsplan.
Vedtak:
Porteføljestyrets synspunkter legges fram for
Forskningsrådets styre som del av prosessen med innspillet til
langtidsplan.
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Møter fremover
Vedtak:
Porteføljestyret fastsatte følgende møtedatoer i 2021:
Møte 1: 15. mars 2021
Møte 2: Bevilgningsmøte 17-18. juni 2021
Møte 3: 13. september 2021
Møte 4: 6. desember 2021
Det kan bli behov for å endre dato for møte 4, som følge av felles
prosess for revidering av porteføljeplanene. Dette kommer vi tilbake
til om det er behov.
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Eventuelt
Det var ingen saker under dette punktet.
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Godkjenning av vedtaksprotokoll
Vedtak:

Protokollen ble godkjent.
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