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 Porteføljestyret for muliggjørende teknologier 

Godkjent referat Møte 5/2022 
Dato 16. juni 2022, kl. 11.00-15.00 
Sted Digitalt på Zoom 

 
 
Til stede: Geir Øien (leder)  

Heidi Austlid  
Ellen-Marie Forsberg  
Marianne Fyhn  
Rita Glenne  
Lars Holden  
Karoline Schjetne  
 

Forfall:  Nuria Espallargas  
 Eivind Valen  
Shahzad Rana  

 
Observatører: Finn-Hugo Markussen, KD; Annette Vestlund, KDD; May Kristin Ensrud, JD.  
 
Til stede fra Forskningsrådet:  

Hilde Erlandsen, Anne Kjersti Fahlvik, Vidar Skagestad, Aase M. Hundere, Inderjit S. 
Marjara, Helge Rynning, Cecilie Mathisen, Lenka Hannevold og Ivonne Herrera 

 

Sak PSTEKNO 46/22  Godkjenning av sakslisten 
Saksdokument: Saksliste. 

 
Styret hadde ingen kommentarer til sakslisten og ingen saker til 
Eventuelt. 

Vedtak: Sakslisten godkjennes. 
 

Sak PSTEKNO 47/22 Godkjente referater  
Saksdokument: Saksfremlegg med to vedlegg: 1. Godkjent referat fra 
møte PSTEKNO 4/2022. 2. Godkjent investeringsreferat fra møte 
PSTEKNO 4/2022.  

 
Styret hadde ingen spørsmål eller kommentarer til referatene.  

Vedtak: Styret tar godkjent referat og investeringsreferat fra møte PSTEKNO 
4/2022 til etterretning. 

 

Sak PSTEKNO 48/22  Spørsmål om habilitet  
Saksdokument: Saksfremlegg om habilitetsvurderingen som skal 
gjøres i møtet. 
 

    Styret avklarte sin habilitet i møtet. 

Vedtak:  Ingen inhabilitet meldt.  
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Sak PSTEKNO 49/22  Orienteringer  
 

Områdedirektør Anne Kjersti Fahlvik ga en orientering om 
likviditetssituasjonen i Forskningsrådet som følge av RNB, inkl. om 
bakgrunnen, status og tiltakene som er iverksatt av Forskningsrådets 
styre.   

Vedtak:  Styret tar orienteringene til etterretning. 

 

Sak PSTEKNO 50/22  Bevilgningssaker  
 

Sak PSTEKNO 50.1/22 NANO2021 – Bevilgning IPN 2022, pulje 1 
Saksdokument: Saksfremlegg med to vedlegg: 1. Innstillinger. 2. Liste 
over søknader. 

     
Porteføljestyrets behandling av saken er redegjort for i eget 
investeringsreferat. 

 
 

Sak PSTEKNO 50.2/22 TEKNOKONVERGENS – Bevilgning IPN 2022, pulje 1 
Saksdokument: Saksfremlegg med to vedlegg: 1. Innstillinger. 2. Liste 
over søknader. 

     
Porteføljestyrets behandling av saken er redegjort for i eget 
investeringsreferat. 

 
 

Sak PSTEKNO 50.3/22 BIOTEK2021 – Bevilgning til Samarbeidsprosjekt (KSP) 
Saksdokument: Saksfremlegg med to vedlegg: 1. Innstillings-
dokumenter. 2. Liste søknader. 

     
Porteføljestyrets behandling av saken er redegjort for i eget 
investeringsreferat. 

 
 
Sak PSTEKNO 50.4/22 Oversikt over foretatte bevilgninger  

Saksdokument: Saksfremlegg med oversikt over bevilgningsvedtak 
foretatt av andre innenfor porteføljestyrets ansvarsområde. 

 
Mellom møte 4/2022 og møte 5/2022 ble det ikke foretatt noen 
bevilgninger fra budsjettformål som porteføljestyret har ansvaret for. 

Vedtak:  Styret tar rapporteringen til etterretning. 
 

Sak PSTEKNO 51/22  Internasjonalt samarbeid  
Saksdokument: Saksfremlegg om balansen mellom nasjonale og 
internasjonale investeringer i muliggjørende teknologer, som oppspill 
til styrediskusjon. 
  
I denne saken ble det gitt presentasjoner som viste hvordan ulike 
programmer og satsinger internasjonalt påvirker og er relevante for 
MT-porteføljen. Presentasjonene illustrerte hvordan digitalisering er 
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gjennomgående tema i finansieringsmekanismer og satsinger 
gjennom Digital Europa og ulike klynger under søyle 2 i Horisont 
Europa. Partnerskapene i Horisont Europa, som er ulike både når det 
gjelder finansieringsmekanismer og hvilke partnere som deltar, er 
også viktige for porteføljen. Den norske deltagelsen forutsetter FoU-
miljø og bedrifter som har både kompetanse og kapasitet – ofte bygd 
opp via nasjonal finansiering. Men det er også viktig å se at deltagelse 
i internasjonale konsortier bygger ny kompetanse som tas med 
"hjem" og tilpasses nasjonale behov og prosjekter. 
 
Regjeringens Panorama-strategi (2021-2027) handler om hvordan 
Norge skal øke samarbeid om forskning, høyere utdanning og 
innovasjon med Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-
Afrika, Sør-Korea og USA. Forskningsrådet skal bidra til 
operasjonalisering av strategien og har som mål å øke innsatsen med 
20 prosent i perioden. Sampublisering med forskere i Panorama-
landene har hatt moderat til relativt stor økning fra 2017 til 2021, 
særlig med Kina. Volumet på finansiering av prosjektsamarbeid med 
Panorama-land er likevel beskjedent sammenlignet med finansiering 
av samarbeid med andre land. I strategiperioden skal FNs 
bærekraftsmål inkluderes i samarbeidet med Panorama-landene. 
Porteføljestyret jobbet i grupper for å gi innspill til hvordan MT-
porteføljen kan bidra til målsettingen om økning i samarbeid med 
Panorama-landene.  Innspillene tas med i det videre arbeidet.  
 
Forskningsrådet har vært aktiv deltager i ulike ERA-nettverk gjennom 
mange år, herunder med midler fra budsjettformålene som 
Porteføljestyret har ansvar for. I møtet ble det gitt en presentasjon av 
relevante ERA-nettverk og hvilke effekter som oppnås gjennom 
denne type internasjonalt samarbeid om forskningsfinansiering. 
Mange ERA-nettverk videreføres under nye og bredere co-funded 
partnerskap i Horisont Europa. Deltagelse her krever nasjonal 
finansiering via Forskningsrådet. Også andre typer partnerskap gir 
tilgang til samarbeid om forskning og innovasjon i Europa, som for 
eksempel Digital Technologies, EuroHPC og ADRA – AI - Data and 
Robotics partnership 
 
Porteføljestyret syntes det var interessant å få en så bredt anlagt sak 
som illustrerte hvor stor bredde og variasjon det er i virkemidler for 
finansiering av internasjonalt samarbeid. Det er imidlertid krevende å 
få grep på hvordan porteføljestyret skal bruke denne informasjonen 
til å gjøre sine egne prioriteringer. Hvilke dimensjoner skal for 
eksempel ligge til grunn for egne prioriteringer? Dette er tema som 
må følges opp og konkretiseres fremover. 

     
Vedtak:  Styret ber administrasjonen jobbe videre med de tiltak og 

prioriteringer som fremkom i diskusjonen og løfte dette inn i arbeidet 
med investeringsplanen for 2023-2025.  

Sak PSTEKNO 52/22  Eventuelt  

    Det var ingen saker til Eventuelt. 

  



 4 

Sak PSTEKNO 53/22  Godkjenning av vedtaksprotokoll  
 
Forslag til vedtaksprotokoll ble gjennomgått i møtet. 

Vedtak:  Protokollen godkjennes. 
 

Sak PSTEKNO 54/22  Åpen refleksjon og evaluering av møtet  
     

    Ikke gjennomført.  


