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 Porteføljestyret for Utdanning og kompetanse 

Referat Møte 01/2019 
Dato 28.05.2019, kl. 13.30 – 15.30 
Sted Forskningsrådet, møterom Nansen 5 

 
 

Tilstede: Oddrun Samdal, Universitetet i Bergen, styreleder 
Rita Asplund, Research Institute of the Finnish Economy  
Ulf Dalvad Berthelsen, Aarhus universitet  
Kari Kolbjørnsen Bjerke, Bærum kommune  
Sigrun Ertesvåg, Universitetet i Stavanger  
Janne O. Jonsson, Nuffield College, University of Oxford  
Kyrre Lekve, Simula Research Laboratory  
Torjer A. Olsen, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet  
Astrid Kristin Moen Sund, Utdanningsforbundet  
Peter Wesenberg, NOKAS AS 

 
Forfall:  Vibeke Grøver, Universitetet i Oslo, Oslo 
  
Observatører: Håkon Kavli, Kunnskapsdepartementet 
 
Tilstede fra Forskningsrådet: 

Gunnlaug Daugstad, spesialrådgiver, Forskningsrådet 
Kari Tonhild Aune, seniorrådgiver, Forskningsrådet 
Berit Hyllseth, spesialrådgiver, Forskningsrådet 
Tone Merete Holtan, rådgiver, Forskningsrådet 

 

Sak PSUTDKOMP 01/19 Konstituering av porteføljestyret 

 
Porteføljestyret ble på vegne av Forskningsrådet konstituert av Gunnlaug Daugstad, 
spesialrådgiver i Avdeling for velferd og utdanning. Ansvarlig direktør for 
porteføljestyret Marianne Jensen vil delta på neste porteføljemøte.  
 
Det ble orientert om at programstyret for FINNUT er oppnevnt som et ad hoc 
bevilgningsutvalg under porteføljestyret, og har bevilgningsmøte 28. mai. 
Programstyret oppløses deretter.  
 
Porteføljestyret er oppnevnt av Styret og gitt bevilgningsfullmakt for tre programmer 
og aktiviteter.  Det er administrasjonen som innkaller til porteføljestyremøtene i 
samråd med styrets leder. Administrasjonen skal tilrettelegge for at porteføljestyret 
skal kunne ta beslutninger.  

 

Sak PSUTDKOMP 02/19 Godkjenning av sakslisten 
 
Sakslisten var felles for alle porteføljestyrene.  

Vedtak: Sakslisten godkjennes. 
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Sak PSUTDKOMP 03/19 Presentasjon av styrets medlemmer og administrasjonen 

   Porteføljestyrets medlemmer og administrasjonen presenterte seg.   
 

Sak PSUTDKOMP 04/19 Styremedlemmenes forventinger til arbeidet og 
administrasjonens forventninger til styret 

 
Ulike momenter som kom opp under diskusjonen: 

- Porteføljestyre er et nivåløft fra programstyrene, og skal forholde seg til 

ansvarsområdet på et mer overordnet nivå. Det ble reist spørsmål ved 

hvordan styret skal kunne ta gode strategiske beslutninger, og hvilket 

kunnskapsgrunnlag det er behov for. Det ble også stilt spørsmål ved hvilken 

frihetsgrad porteføljestyret har innenfor det ansvarsområdet som de er gitt 

til å gjøre prioriteringer for å balansere porteføljen.  

- Eksisterende programplaner og handlingsplaner gjelder fortsatt, og 

programmene er ikke avviklet. 

- Forholdet mellom praksis og forskning ble løftet fram, og det ble stilt 

spørsmål ved hvordan dette kan bindes sammen. Praksis er relevant, men må 

ikke sette dagsorden for forskning og innovasjon.  

- Mye utdanningsforskning holder ikke høyt internasjonalt nivå. Hvordan skal 

porteføljestyret forholde seg til dette?  

- Kjønnsperspektiver i forskningen er aktualisert gjennom Stoltenbergutvalgets 

rapport.  

 

Sak PSUTDKOMP 05/19 Beskrivelse av porteføljen 

Administrasjonen ga en kort gjennomgang av programmer, fagområder og øvrige 
aktiviteter porteføljestyret har ansvar for. Det vil bli en grundigere gjennomgang på 
neste styremøte.  

 

Sak PSUTDKOMP 06/19 Oppgavene for porteføljestyret det nærmeste året 
  

Det ble orientert om søknadsfrister 2019 og utlysningsplanene for 2020 i tråd med 
gjeldende handlingsplaner.  
Det er faste søknadsfrister for ulike søknadstyper som vil styre årshjulet for 
porteføljestyrets arbeid. 
 

Saker på møtene vil være både orienteringssaker, diskusjonssaker og vedtakssaker. I 
prinsippet skal alle saker opp to ganger, først som en diskusjonssak, deretter som en 
vedtakssak.  

 

Sak PSUTDKOMP 07/19 Praktiske forhold 
Det ble gitt forslag om møtedatoer for det kommende året. Det sendes ut forslag på 
Doodle for å få bedre oversikt over tilgjengelighet.  
 
Det ble orientert om honorar og reisekostnader.  

 


