Porteføljestyret for muliggjørende teknologier
Møte 5/2020

Godkjent referat
Dato
Sted

8. oktober 2020 kl. 10.00-12.00
Zoom-møte

Til stede:

Geir Øien (leder)
Heidi Austlid
Nuria Espallargas
Ellen-Marie Forsberg
Rita Glenne
Lars Holden
Karoline Schjetne
Stephen McAdam
Eivind Valen

Forfall:

Marianne Fyhn, Shahzad Rana

Observatører: Finn-Hugo Markussen, KD og Thomas A. Malla, NFD.
Til stede fra Forskningsrådet:
Hilde Erlandsen, Vidar Skagestad, Marianne Grønsleth, André Fossen Mlonyeni, Jacob
E. Wang, Helge Rynning og Trine Paus.

Sak PSTEKNO 51/20 Godkjenning av sakslisten
Vedtak:

Sakslisten godkjennes.

Sak PSTEKNO 52/20 Godkjenning av referat og investeringsreferat fra møte PSTEKNO
4/2020
Saksdokument: Saksfremlegg vedlagt utkast til referat og investeringsreferat
fra møte PSTEKNO 4/2020.
Styret hadde ingen forslag til endringer i utkastene til referat.
Vedtak:

Styret godkjenner referat og investeringsreferat fra møte PSTEKNO 4/2020.

Sak PSTEKNO 53/20 Spørsmål om habilitet
Saksdokument: Saksfremlegg som redegjør for prinsippene for habilitetsvurdering.
Det var ingen habilitetsproblematikk knyttet til sakene som styret skulle
behandle i møte 5/2020.
Vedtak:

Ingen inhabilitet meldt.
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Sak PSTEKNO 54/20 Investeringsplan 2021-2023
Saksdokument: Saksfremlegg vedlagt utkast 2 til investeringsplan for
muliggjørende teknologier 2021-2023.
Styret var i saken bedt om å slutte seg til et nytt utkast til investeringsplan for
perioden 2021-2023, basert på styrets diskusjoner og innspill i forrige møte
(PSTEKNO 4/2020), herunder om pandemisituasjonen. To av styremedlemmene hadde i forkant gitt skriftlige innspill og refleksjoner, og styreleder
refererte flere ganger til disse under styrets behandling av saken.
Styret gikk grundig gjennom det nye utkastet, stilte spørsmål, kommenterte
og kom med konkrete endringsforslag. Styret mente behovet for fleksibilitet
burde tydeliggjøres ytterligere og at investeringsplanen må være eksplisitt på
at midler vil kunne bli flyttet, eksempelvis mellom søknadstyper, hvis nye
behov oppstår og søknadskvaliteten tilsier at dette er formålstjenlig.
Styret diskuterte også den nye satsingen på teknologikonvergens og ba om at
det avsettes nettverksmidler til satsingen i investeringsplanen. Det ble også
argumentert for at RRI må være et forskningstema, ikke bare en arbeidsform.
Styret ønsker å være tett på i det videre arbeidet med utforming av satsingen
og vil gjerne ha en iterativ prosess og jevnlig dialog. Behovet for å få kartlagt
handlingsrommet ble påpekt, herunder muligheten for eventuelt å etablere
store prosjekter eller sentre. Styret åpnet også opp for å la seg inspirere av
andre igangværende initiativ, eksempelvis Digitalt liv.
Vedtak:

Styret slutter seg til investeringsplanen for 2021-2023 med de endringer som
ble foreslått i møtet. Ny versjon av planen oversendes Forskningsrådets styre
etter styreleders godkjenning.

Sak PSTEKNO 55/20 Eventuelt
Det ble gitt en kort orientering om regjeringens statsbudsjett for 2021, der
det bl.a. blir foreslått 62,5 mill. kroner i vekst til Forskningsrådet over KDs
budsjett til grunnleggende teknologiforskning med vekt på IKT. KD har også
lagt inn helårseffekt (+ 4,3 mill.) av fjoråret bevilgning til 18 ph.d.-stipendiater
innenfor IKT-sikkerhet som kan sikkerhetsklareres. Regjeringen har besluttet
at Norge skal delta i Horisont Europa (HEU) og Digital Europe Programme
(DEP), og KMD bevilger 56 mill. kroner i 2021 til DEP. Midler fra porteføljestyrets budsjett trekkes inn til medfinansiering av både HEU og DEP. I tillegg
foreslår regjeringen et ettårige kutt for å redusere overføringene. Forskningsrådet skal fortsette å lyse ut midler som om bevilgningen ikke var redusert.
Som oppfølging fra forrige styremøtet vil administrasjonen lage en oversikt
over søknadstypene. Oversikten vil bli gjort tilgjengelig for styret så snart den
er klar.

Sak PSTEKNO 56/20 Godkjenning av vedtaksprotokoll
Forslag til vedtaksprotokoll ble gjennomgått og justert i møtet.
Vedtak:

Protokollen godkjennes.
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