Porteføljestyret for humaniora og samfunnsvitenskap
Møte 1/2020

Referat
Dato og kl.slett
Sted

Onsdag 11.3.2020, kl. 11:00 – 13.30
Skype-møte fra møterom Hassel 2 i Forskningsrådet

Tilstede:

I møterom Hassel 2:
Camilla Serck-Hanssen, leder
På Skype:
Hans Dam Christensen
Narve Fulsås
Kristian Berg Harpviken
Terje Lohndal
Jill Walker Rettberg
Eva-Maria Svensson
Tina Søreide
Mari Teigen

Forfall:

Geir Mork
Jarle Trondal

Tilstede fra Forskningsrådet:

I møterom Hassel 2:
Jesper Werdelin Simonsen - sak 6/20
Johannes Waage Løvhaug
Monica Enger
Christian Lund
Solbjørg Rauset
Siri Tønseth

Sak PSHUMSAM 1/20

Porteføljeplaner for fagstyrene
Vedlegg:
• Agenda for fellesmøte for fagporteføljestyrene
Fellesmøtet (sak 1/20) ble avlyst.
Oppfølging: Lysarkpresentasjon som skulle holdes av adm. direktør JohnArne Røttingen, er lagt ut på Sharepoint.

Sak PSHUMSAM 2/20

Godkjenning av saklisten
Det fysiske møtet i PSHUMSAM 11.3.2020 ble avlyst, og sakene 2, 3, 4, 6, 10
og 14/20 ble behandlet på Skype. Sakene 5, 7, 8, 9 og 11/20 behandles per
epost eller på møte 2/20, 4.5.2020.

Vedtak:

Sak PSHUMSAM 3/20

Sakslisten godkjennes med nevnte endringer

Godkjent referat fra møte 3/19, 19.-20.11.2019
Godkjent versjon av referatet ble sendt ut per epost 19.12.2019, og ligger i
Sharepoint-mappen for møte 3/19. Porteføljestyret var bedt om å ta
referatet til etterretning.
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Vedtak:

Sak PSHUMSAM 4/20

Referatet tas til etterretning.

Spørsmål om habilitet
Sakstype: Beslutning
Porteføljestyret var bedt om å vurdere styremedlemmenes habilitet for alle
saker på saklista. Det er styret som fatter vedtak i habilitetsspørsmål.
Saksdokument:
• Forskningsrådets retningslinjer for habilitet og tillit – kortversjon

Vedtak:

Sak PSHUMSAM 5/20

Jill Walker Rettberg erklærte seg inhabil under sak PSHUMSAM 10/19 og
fratrådte møtet under behandlingen av saken.

Oppdatering av norsk veikart for forskningsinfrastruktur
Sakstype: Orientering/diskusjon
Porteføljestyret var bedt om å gi innspill til oppdateringen av norsk veikart
for forskningsinfrastruktur. Orientering om arbeidet med veikartet.
Saksdokumenter:
• Saksframlegg m/3 vedlegg
Oppfølging: Saken behandles per epost etter møtet.

Sak PSHUMSAM 6/20

Porteføljeplan
Sakstype: Diskusjon
Porteføljestyret var bedt om å diskutere styreutvalgets utkast til
porteføljeplan.
Saksdokumenter:
• Saksframlegg m/5 vedlegg
Styreleder presenterte arbeidsutvalgets utkast til porteføljeplan. Styret ga
kommentarer til kapittel 2 i planen, Overordnede mål og prioriteringer.
Dette var hovedpunktene i tilbakemeldingene:
-

-

-

Det er behov for å rydde opp i språkbruken knyttet til grenseprengende
og banebrytende forskning i utkastet.
Det må komme tydeligere fram at det ikke er et klart skille mellom
grunnleggende og anvendt forskning.
Målet om attraktive karriereveier må gjelde hele forskerkarrieren, ikke
bare for unge forskere. Satsing på unge forskere må ikke gå på
bekostning av satsing på etablerte forskere. Det bør vurderes om det er
behov for egne tiltak for å øke tildelingene av ERC Advanced Grants.
Det er behov for å utvikle metoder og løfte metodisk kompetanse
innenfor digital humaniora og samfunnsvitenskap.
I stedet for et krav til FRIPRO-søkere om å søke Horisont Europa, slik det
er foreslått i utkastet, bør vi be søker redegjøre for planer og ideer for å
søke internasjonale utlysninger generelt.
Planen bør tydeligere påpeke hvilke dilemmaer åpen forskning reiser
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-

innenfor humaniora og samfunnsvitenskap.
For å fremme internasjonalisering må man ikke bare se på omfanget av
internasjonalt samarbeid, men også på kvaliteten til internasjonale
samarbeidspartnere.

Til resten av planen kom styret primært med innspill til avsnittene om
samfunnseffekter og indikatorer. Dette var hovedpunktene i
tilbakemeldingene:
-

-

-

Planen bør trekke inn flere strategiske områder i Forskningsrådets
strategi der humanistisk og samfunnsvitenskap gir viktige bidrag.
Framheve betydningen av kritisk og uavhengig forskning.
Mulige negative effekter av forskning bør ikke underslås.
Understreke at humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning må
integreres og komme med kritiske innspill i forskning om muliggjørende
teknologier.
Det er viktig å være kritisk til en ensidig tro på målstyringslogikk der man
på forhånd har bestemt seg for hva forskningen skal oppnå.
For målene slik de nå er formulert i planen er det vanskelig å måle
graden av måloppnåelse.
Casemetodikken som ble brukt i HUMEVAL og SAMEVAL for å beskrive
samfunnsbidrag bør videreutvikles. Et aktuelt tiltak kan være å la
brukere av forskning vurdere forskningens samfunnsbidrag i tillegg til
forskere.
I måling av resultater må også nasjonal betydning komme fram.

I tillegg ble følgende innspill sendt inn på epost av Jarle Trondal:
-

Vedtak:

Sak PSHUMSAM 7/20

Framheve at humaniora og samfunnsvitenskap gir kunnskapsbasert
grunnlag for endring og design av politiske vedtak som er relevante for
praktikere.

Arbeidsutvalget og administrasjonen tar med seg styrets kommentarer og
innspill i det videre arbeidet med porteføljeplanen. Nytt utkast til
porteføljeplan legges fram for styret før styremøtet 4.5.2020.

Innspill til ny strategi for Forskningsrådet
Sakstype: Diskusjon
Porteføljestyret var bedt om å diskutere styreleders innspill til ny strategi for
Forskningsrådet.
Saksdokumenter:
• Saksframlegg m/2 vedlegg
Oppfølging: Saken behandles per epost etter møtet.

Sak PSHUMSAM 8/20

Resultatet av søknadsbehandlingen i 2019 og utlysning i 2020
Sakstype: Orientering
Orientering om det endelige utfallet av søknadsbehandlingen i 2019 og om
utlysningen av Forskerprosjekt med frist 6.5.2020.
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Saksdokumenter:
• Saksframlegg m/1 vedlegg
Oppfølging: Lysarkpresentasjon er lagt ut på Sharepoint. Det orienteres om
saken i møte 2/20.

Sak PSHUMSAM 9/20

Tidligere ordninger for konferansestøtte i FRIPRO
Sakstype: Orientering
Orientering om tidligere ordninger for utlysning av midler til konferanser.
Saksdokument:
• Saksframlegg
Oppfølging: Det orienteres om saken i møte 2/20.

Sak PSHUMSAM 10/20

Ny behandling av søknad til fristen 10.4.2019
Sakstype: Beslutning
Porteføljestyret var bedt om om å fatte vedtak for søknad som hadde fått ny
faglig vurdering som følge av klage.
Saksdokumenter:
• Saksframlegg m/3 vedlegg
Administrasjonen orienterte om prosedyren for behandling av klagesaken,
jf. saksframlegget. Porteføljestyret var bedt om å følge de samme
prinsippene for behandling av søknader som ved søknadsbehandlingen i
møte 19.-20.11.2020.

Vedtak:

Sak PSHUMSAM 11/20

Porteføljestyret avslår søknaden.

Orienteringer
- Orientering om nytt system for reiseregninger
Oppfølging: Informasjon sendes ut per epost og nærmere orientering vil bli
gitt i møte 2/20.

Sak PSHUMSAM 12/20

Møteplan 2020
Det er avtalt følgende møtedatoer for porteføljestyret i 2020:
➢ Møte 2/20: Mandag 4. mai
➢ Møte 3/20: Tirsdag 15. september
➢ Møte 4/20: Tirsdag 1. og onsdag 2. desember

Sak PSHUMSAM 13/20

Eventuelt
Saken ble ikke behandlet i møtet.

Sak PSHUMSAM 14/20
Vedtak:

Godkjenning av vedtaksprotokoll
Protokollen godkjennes.
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