Porteføljestyret for Velferd, kultur og samfunn
Møte 3/2022

Referat
Dato
Sted

Fredag 26. august, kl. 9.30-15.00
Forskningsrådet og på teams

Til stede:

Anniken Hagelund, Universitetet i Oslo
Andreas Holtermann, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
Dag Elgesem, Universitetet i Bergen
Einar Lie, Universitetet i Oslo, ledet møtet
Helle Sjøvaag, Universitetet i Stavanger
Janne Paulsen Breimo, Nord universitet
Ragnar Bøe Elgsaas, LO

Observatører:

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

Til stede fra Forskningsrådet:
Gunnlaug Daugstad
Mette Nygård Smith
Rita Bergersen
Siri H. Hollekim Haaland
Solbjørg Rauset
Tor Lunde Larsen
Øydis Hagen (sak 26/22)
Andreas Qvamme Nielsen (sak 24.1)
Kirsti Landsverk (orienterte under sak 24.1)

Forfall:

Olof Åslund, IFAU/Uppsala universitet
Ellen Inga Turi, Samisk høgskole, Kautokeino
Trine Bille, Copenhagen Business School CBS
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Godkjenning av saklisten

Vedtak:

Sakslisten ble godkjent.
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Referat fra styremøte 14. juni 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 25/22.

Vedtak:

Det var ett porteføljestyremedlem som var inhabil til å delta i
søknadsbehandlinger på følgende søknader:
Anniken Hagelund er inhabil til å behandle følgende søknader:
1/4

334856/Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO/prosjektleder
Alexi Gugushvili
334976/Institutt for samfunnsforskning/prosjektleder Miriam Evensen
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Orienteringssaker
24.1 Nytt veikart i juni 2023 for nasjonal forskningsinfrastruktur.
Avdeling for forskningsinfrastruktur i Forskningsrådet orienterte om
arbeidet med å lage et nytt veikart for
forskningsinfrastruktur. Porteføljestyrets medlemmer ble oppfordret til
å melde interesse for deltakelse i work-shop i november til
administrasjonen.
24.2 Forskningsrådets strategi – vurdering av måloppnåelse.
Det ble orientert om to oppdrag som ferdigstilles før jul og hvor
hensikten er å vurdere mål og effekter av forskningen som blant annet
porteføljen for Velferd, kultur og samfunn finansierer.
24.3 Porteføljeplanen publisert på Forskningsrådets nettside.
24.4 Prosess for oppnevning av nye porteføljestyrer i 2023.
Det ble gitt en skriftlig orientering om framgangsmåten for å oppnevne
nye porteføljestyrer. Det ble også orientert om at styreleder Ingvild
Almås trakk seg som leder før sommeren på grunn av for mange
arbeidsoppgaver. Forskningsrådet vil oppnevne en ny styreleder
innenfor styrets gjenværende funksjonstid.
24.5 Omorganisering i Forskningsrådet.
Det ble gitt en orientering om omorganisering i Forskningsrådet, som
implementeres fra 1. september.
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Behandling av søknader om forskerprosjekt 2022
25.1 Søknadsbehandling av forskerprosjekter Velferd, arbeidsliv og
migrasjon (VAM).
Det var i alt 40 søknader som falt inn under temaet Arbeids- og
velferdsforskning. Forskningsrådet mottok søknader av god kvalitet
innenfor tre av de fire prioriterte temaområdene i utlysningen. I ett av
de prioriterte temaområdene, pensjon, eldre og arbeidsliv kom én
søknad.
Styret behandlet 26 søknader. Søknader med lavere
gjennomsnittskarakter enn 5 ble avslått en-bloc i henhold til vedtak i
sak 6/22. Dette gjaldt for 14 søknader.
Styret bemerket at administrasjonens skriftlige fremstilling av hva som
gjør at søknadene er relevante, kom tydeligere fram enn før.

Vedtak:

14 søknader til VAM og HELSEVEL med gjennomsnittskarakter lavere
enn 5, avslås en bloc.
Porteføljestyret bevilget midler til åtte søknader, til en samlet kostnad
av 89 966 000 kroner.
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Reserveliste/Avslås: Tre prosjekter.
Øvrige søknader, totalt 15, avslås.
25.2 Søknadsbehandling av forskerprosjekter i tema teknologi og
kultur (SAMKUL).
Det var i alt 36 søknader om støtte til forskning innenfor temaet
teknologi og kultur. Søknader med lavere gjennomsnittskarakter enn
5,5 ble avslått en bloc i henhold til vedtak i sak 6/22. Styret behandlet
15 søknader. Tre søknader ble innvilget ut fra en vurdering av kvalitet,
relevans, økonomisk ramme og porteføljehensyn. Styret besluttet å
endre rekkefølgen av de tre søknadene på rangert reserveliste.
Prosjektet som administrasjonen hadde foreslått rangert som nummer
tre ble rangert som nummer én, mens rekkefølgen på de to andre
søknadene ble beholdt.
Vedtak:

21 søknader til SAMKUL med gjennomsnittskarakter under 5,5 avslås
en bloc.
Porteføljestyret bevilget midler til tre søknader, til en samlet kostnad
35 386 000 kroner.
Reserveliste/Avslås: Tre prosjekter.
Øvrige søknader, totalt ni, avslås.
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Investeringsplan 2023-2025
Investeringsplanen beskriver porteføljestyrets planlagte utlysninger for
perioden 2023-2025. Porteføljestyret diskuterte forslaget til
utlysninger og støttet i hovedsak forslagene til prioriteringer.
Blant annet støttet styret å lyse ut midler til Grønt skifte i
velferdssamfunnet, arbeids- og næringslivet. På den måten følger
styret opp vurderingen i porteføljeanalysen om potensialet for å
finansiere mer finansiering forskning om det grønne skiftet
(porteføljeanalysen 26:2022). Det grønne skiftet inngår i flere av
VELKUSAM-porteføljens temaområder.
Under prioriteringen Endringer i arbeidsmarkedet besluttet styret å
legge til Ungt utenforskap. Det innebærer at temaområdet Ulikhet,
utenforskap og inkludering i porteføljeplanen inngår som et tema i
forskningen på endringene i arbeidsmarkedet.
Til forslaget om å vurdere en lavere økonomisk maksimalramme for
søknader om forskerprosjekt ble det foreslått en todelt modell. Det vil
si å tilrettelegge for å søke om inntil 12 mill. kroner. Innenfor en
søknadsramme mellom 6 og 12 mill. kroner stilles det som krav å ha
rekrutteringsstilling(er). Det tilrettelegges for å søke inntil 6 mill.
kroner, og innenfor en ramme på 4-6 mill. kroner vil det ikke være et
krav å ha rekrutteringsstilllinger. Administrasjonen følger opp hvordan
to ulike økonomiske rammer kan følges opp og utformes. Styreleder
fikk fullmakt fra styret til å endelig beslutte om – enten - å
opprettholde økonomisk søknadsramme på inntil 12 mill. kroner - eller
-å utforme utlysningen med to maksimale søknadsrammer på inntil 6
og inntil 12. mill. kroner.
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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. Det tas forbehold om endringer i
budsjettsituasjonen. Administrasjonen innarbeider disse i
investeringsplanen og i utformingen av de konkrete
utlysningstekstene.
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Prosedyre for søknadsbehandling KSP

Vedtak:

Porteføljestyret tar prosedyren for søknadsbehandling til
etterretning.
Følgende prinsipper for søknadsbehandlingen ble vedtatt av styret:
• Gruppe 1: Høyt vurderte søknader fra ekspertpanelene (med
gjennomsnittskarakter 5 eller høyere og minimum karakter 4 på de
enkelte vurderingskriteriene) og meget god relevansvurdering
(minimum 5 eller mer), og med begrunnelse i porteføljevurderinger.
Det vil her bli framlagt ulike pakker til bevilgning, evt. avslag, så langt
det er mulig. Søknader med høy kvalitet og relevans som ikke bevilges
på grunn av for lite budsjett, vil plasseres på en rangert venteliste.
• Gruppe 2: Søknader med gjennomsnittskarakter 5 eller høyere og
minimum karakter 4 på de enkelte vurderingskriteriene (fra
ekspertpanelene) og som har karakter 4 eller lavere i relevans,
innstilles til avslag.
• Gruppe 3: Søknader med gjennomsnittskarakter 4 eller lavere og
søknader med karakter 3 eller lavere på ett eller flere av
vurderingskriteriene fra ekspertpanelet avslås en bloc.
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Møter framover
•
•
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6. desember 2022
Februar, tidspunkt foreløpig ikke bestemt

Eventuelt
Ingen saker under dette punktet.
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Godkjenning av vedtaksprotokoll

Vedtak:

Protokollen ble godkjent.
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