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 Porteføljestyret for Utdannings og kompetanse 

Referat Møte 03/2019 
Dato Dato, kl. 10:00 – 17:00 
Sted Forskningsrådet, møterom Hassel 2 

 
 
Tilstede: Oddrun Samdal, Universitetet i Bergen (leder) 

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  
Vibeke Grøver, Universitetet i Oslo, Oslo 
Kyrre Lekve, Simula Research Laboratory  
Torjer A. Olsen, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet  
Astrid Kristin Moen Sund, Utdanningsforbundet  
Peter Wesenberg, NOKAS AS 

  
Forfall:   
  
 
Observatører: Håkon Kavli, Kunnskapsdepartementet 
  
Tilstede fra Forskningsrådet: 

Jesper W. Simonsen, områdedirektør 

Marianne Jensen, avdelingsdirektør 

Gunnlaug Daugstad, spesialrådgiver 

Kari Tonhild Aune, seniorrådgiver 

Berit Hyllseth, spesialrådgiver 

Tone Merete Holtan, rådgiver 

Hilde Rønning, rådgiver 

 

Sak PSUTDKOMP 07/19 Godkjenning av sakslisten 

Vedtak: Sakslisten godkjennes. 
 

Sak PSUTDKOMP 08/19 Referat fra styremøte 01/2019, 24. mai 2019  

Utkast til referat fra møte 01/2019 ble sendt ut 29, mai, med frist for kommentarer 3. 
juni. Det kom ingen merknader til referatet.  

Vedtak:  Referatet tas til etterretning. 

 

Sak PSUTDKOMP 09/19 Spørsmål om habilitet 

   Vedtak:  Ingen inhabilitet meldt. 
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Sak PSUTDKOMP 10/19 Orienteringer fra områdedirektør og administrasjonen 

   Det ble gitt korte orienteringer om følgende saker: 

• Administrasjonen orienterte om tildelingene som bevilgningsstyret i FINNUT 
tildelte 28. mai.  

o Prosjekt om evaluering av strukturreformen: 
o NIFU, Nicoline Frølich 

Re-Structure: Redesing av landskapet for høyere 
utdanning i Norge.  

o Prosjekter om forskning på effekter av tiltak i barnehage og skole:  
o Handelshøgskolen ved UiS, Rege, Mari  

Resilient: Improving youth well-being, motivation and 
academic achievement through social and emotional 
learning 

o UiO, Næss, Kari-Anne B 
Closing the vocabulary gap in kindergarten: The Second 
Lanugage Learners Plus (SL+) intervention 

o UIT, Norges Arktiske universitet Nergård Nilssen, Trude 
Early intervention for children at risk of reading disorders 
in Northern Norway: A cluster randomised trial 

o UiA, Cameron, David 
A pilot study to evaluate the use of speech-to-text 
technology to improve writing performance among youth 
with low literacy achievement 

 

• Områdedirektør Jesper W. Simonsen orienterte om endringene i 
Forskningsrådet.  

o Det ble bl.a. orientert om at det foreløpig ikke er fastlagt noen strukturer 
rundt den samhandlingen som kan/bør foregå mellom porteføljestyrer. 
Det kan etableres noen fora, og det er rom for å ta initiativ.  

o Det er et strategisk spillerom. Porteføljestyrene vil ha både faglige og 
strukturelle perspektiver.  

 

Vedtak:  Orienteringene ble tatt til etterretning. 

 

Sak PSUTDKOMP 11/19 Gjennomgang av porteføljen   

   Sak 11.1 Orienteringer for å kontekstualisere porteføljen 

   Administrasjonen ga en gjennomgang av 

• foreløpige tall fra NIFUs kartlegging av ressursinnsatsen innenfor 
Utdanningsforskning 

• evaluering av utdanningsforskning 

Håkon Kavli ga en gjennomgangen av Kunnskapsdepartementets strategi for 
utdanningsforskning. 

• Kunnskapsdepartementet er i gang med å utarbeide en ny strategi for perioden 
2020-2024. Strategien skal foreligge innen utgangen av 2019.  

Momenter som kom opp i diskusjonen i porteføljestyret: 
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• Det ble stilt spørsmål ved hvor livslang læring vil ligge, og hvilken rolle dette skal 
ha i denne porteføljen. 

• Det ble stilt spørsmål ved ulike virkemidler, og om f.eks. miljøstøtte er et 
virkemiddel som kan benyttes i større grad.  

• Det ble påpekt at det er viktig å ikke sette opp et motsetningsforhold mellom 
praksisnær forskning og internasjonalisering/publisering på engelsk.  

• Det er god timing med utarbeiding av porteføljeplan og lansering av ny strategi 
for utdanningsforskning.  
 

Sak 11.2 Innsatser og virkemidler innenfor porteføljen 

Administrasjonen ga en gjennomgang av porteføljen etter følgende hovedtema: 

• Porteføljens prosjekter 

• Kvalitet og fornyelse  

• Intervensjonsstudier i utdanningssektoren 

• Utdanningssektorens behov/brukermedvirkning 

• Kompetansebygging og rekruttering 

• Internasjonalisering 

 Momenter som kom opp i diskusjonen: 

• Det ble stilt spørsmål ved andelen forskerprosjekter, og om andelen var 
bekymringsfullt lav.  Det ble påpekt at dette er virkemiddelet som fremmer 
kvalitet.    

• Mye av midlene er øremerket til særskilte tiltak/utlysninger, noe som avspeiles i 
fordelingen av prosjekttypene innenfor porteføljen.   

• Det ble stilt spørsmål ved hvordan koordineringen opp mot andre 
porteføljestyrer skulle foregå. Styrene med ansvar for SAMISK-programmet og 
BALANSE-programmet ble etterlyst i oversikten over porteføljestyrer med mulige 
grenseflater.   

Vedtak:  Saken ble tatt til etterretning.  

 

Sak PSUTDKOMP 12/19 Orientering om arbeidet med en porteføljeplan 

Det ble gitt en kort orientering om prosessen knyttet til utarbeiding av ny 
porteføljeplan. Det ble åpnet opp for diskusjon i porteføljestyret. 

Momenter som kom opp i diskusjonen:  

• Det er behov for å relatere porteføljen til EU på en tydeligere måte. Våre 

prioriteringer må relateres til prioriteringene EUs og vi må være tydelige 

på vi skal følge disse og når vi skal prioritere annerledes 

• Forskerporsjekter vs. andre støtteformer: Forskerinitiert forskning uten for 

mange føringer er konkurransedrivende og velegnet for å sikre kvalitet i 

velfungerende miljøer. På områder område som trenger styrking kan andre 

støtteformer vurderes. Begge deler må ivaretas i porteføljen. 

• Det ble stilt spørsmål ved hvor mye av midlene som ikke er øremerket 
særskilte formål innenfor den tilgjengelige budsjettrammen. En betydelig 
andel av de årlige tildelingene er bundet opp til særskilte satsinger, og 
porteføljestyret har behov for å identifisere hvor handlingsrommet ligger. 
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• Satsing på profesjonsutdanning må fylles med innhold (tenker vi 

akademisering eller praksisnær forskning?) og vi må definere hva vår rolle 

i dette skal være.  

• Behov for å styrke praksisnær forskning, samtidig som det er viktig å ikke 
lage et skille mellom praksisnær forskning og annen forskning.   

• Behov for å få et tydeligere grep om livslang læring og kompetanse. Dette 
er en ny dimensjon i porteføljen, og det er nødvendig å avklare hvordan 
dette skal forstås i denne porteføljen. Voksnes læring foregår både i 
arbeidslivet og innenfor det formelle utdanningssystemet.  

• Virkemiddelbruk bør avgjøres på et senere tidspunkt, og på bakgrunn av 
hva vi ønsker å oppnå.  

• Det ble stilt spørsmål ved porteføljestyret rolle i å sikre at prosjektene vi 
finansierer er strategisk forankret i søkerinstitusjonen.   

Vedtak:  Saken var til orientering. Administrasjonen tar porteføljestyrets 
innspill med i utarbeidelse av et utkast til porteføljeplan.  

 

Sak PSUTDKOMP 13/19 Orientering om mottatte søknader og søknadsbehandling av 
samarbeidsprosjekter ved utvalgte profesjonsutdanninger  

Det ble gitt en orientering om søknader om midler innenfor PROFESJON til 
henholdsvis forskning ved ingeniørutdanningene, de økonomisk-administrativ 
utdanningen og lærerutdanningene med frist 10. april 2019 

• Det kom inn totalt 30 søknader til utlysningen. 

• Søknadene blir behandlet av internasjonale ekspertpaneler i løpet av 
september.  

• Søknader med karakter 5 eller bedre  går videre til relevansvurdering og 
behandling i porteføljestyret.  

• Søkerliste med full oversikt over alle prosjektdeltakere oversendes så snart 
panelene er ferdige med sin vurdering. Styret blir da bedt om å vurdere egen 
habilitet. 

• Det gis en nærmere gjennomgang av søknadsbehandlingen på neste møte. 

Vedtak:  Saken ble tatt til etterretning.   
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Sak PSUTDKOMP 14/19 Orientering om mottatte søknader og søknadsbehandling av 
Forskerprosjekter til FINNUT  

Det ble gitt en orientering om søknader til utlysningen av midler til forskerprosjekter 
med frist 10. april 2019.   

• Programmet mottok 103 søknader innen fristen 

• Søknadene blir vurdert av internasjonale eksperter, og panelene 
gjennomføres i løpet av september og oktober 

• Det er nytt i år at søknader vurderes i paneler uavhengig av program og 
utlysning. Panelene gir en generisk vurdering av kvalitet.  

• Søknader til handlingsrettede programmer blir vurdert i forhold til relevans 
for utlysningen Det er søknadene med karakter 5 eller bedre som går videre 
til relevansvurdering og behandling i porteføljestyret..  

• Søkerliste med full oversikt over alle prosjektdeltakere oversendes så snart 
panelene er ferdige med sin vurdering. Styret blir da bedt om å vurdere egen 
habilitet. 

• Det gis en gjennomgang av søknadsbehandlingen på neste møte.  

Vedtak:  Saken ble tatt til etterretning.   

 

Sak PSUTDKOMP 15/19 Diskusjon av prioriteringer for utlysning av midler til 
Forskerprosjekter og Unge forskertalenter  

Det er lagt opp til at FINNUT lyser ut midler til Forskerprosjekter og Unge 
forskertalenter med frist 6. mai 2020. Porteføljestyret ble invitert til å diskutere om 
det skulle gis noen tematiske og strategiske føringer i utlysningene.  

Momenter som kom opp i diskusjonen: 

• Det er en fordel om utlysningen er tydeligere med hensyn til hva som ligger i fler- 
og tverrfaglig forskning. Dette bør tas opp ved en senere anledning.  

• På bakgrunn av at mange av utlysningene innenfor porteføljen vil ha tydelige 
tematiske og/eller metodiske føringer, vil det være en fordel om det ikke legges 
opp til en tematiske føringer i denne utlysningen. Det kan bli aktuelt ved en 
senere utlysning. Aktuelle føringer for framtidige utlysninger kan være f.eks. 
sterkere lokal forankring, praksisrettethet mv. 

• Unge forskertalenter legges nå opp til å lyses ut annethvert år, og det ble påpekt 
at det kan være behov for at dette virkemiddelet også lyses ut årlig.  

Vedtak:  Utlysningen utvikles i tråd med innspill fra porteføljestyret, og 
rammer og føringer for utlysningene vedtas på styrets møte i 
desember.   
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Sak PSUTDKOMP 16/19 Diskusjon av prioriteringer for utlysning av midler til forskning 
på effekter av tiltak  

  Det legges opp til at det lyses ut midler til forskning på effekter av tiltak i 
barnehage, grunnskole og videregående opplæring med frist september 2020. 
Midlene lyses ut som kompetanse- og samarbeidsprosjekter. Mye av rammen 
for utlysningen er lagt på bakgrunn i tildelingsbrevet fra 
Kunnskapsdepartementet. Porteføljestyret ble invitert til å komme med 
innspill til utlysningsprosessen.  

 
Momenter som kom opp i diskusjonen: 

• Diskusjonen dreide seg i all hovedsak om bruk av skisser. 
Administrasjonen forklarte om bakgrunnen for bruk av skisser i første 
runde med utlysning og erfaringer med dette. Det ble argumentert både 
for og imot en slik ordning, basert på tilbakemeldinger fra søkere på 
utbytte av tilbakemeldingene de fikk på skissen, samt administrasjonens 
erfaring med tidsbruk og nytte.  

• Styret var positive til ordningen med skisser, spesielt med tanke på at det 
tvinger frem en tidlig kobling mellom samarbeidspartnere. Det var enighet 
om at bruk av skisser vil være lurt å fortsette med, men ikke nødvendigvis 
på samme måte som første gang.  

• Administrasjonen ble bedt om å komme med forslag til noen ulike 
løsninger for en prosedyre som eventuelt kan erstatte den obligatoriske 
skisseordningen som var brukt i forkant av første utlysning, og legge dette 
frem på neste porteføljestyremøte.   

   Vedtak:  Innspillene fra porteføljestyret tas med i den videre utviklingen av 
utlysningen. 

 

Sak PSUTDKOMP 17/19 Møter og aktiviteter  

Porteføljestyret ble invitert til å komme med innspill til Forskningsrådets 
utdanningskonferanse, som etter planen avholdes vinteren 2020/2021. Aktuell dato 
kan være 9. februar 2021 

Momenter som kom opp i diskusjonen: 

• Offentlig PhD. Erfaringer fra Sverige.  Hvordan tar arbeidslivet dem imot? 

• Fagskolen som høyere utdanning. Hvordan går det? 

• innføring av nye lærerplaner høst 2020. Erfaringer. 

• Ledelse og omstilling i sektoren 

• Hvordan anvende forskning i praksis? 

• Dialog med praksisfeltet- hvilken type kunnskap kan vi utvikle i samarbeid og 
på hvilken måte.. Hente utenlandsk ekspertise? 

• Tverrfaglighet som utfordring. 

• FIKS som initiativ. Flere slike? 

• Partnerskap. Hvordan styrke samarbeid mellom UH-sektor og skoleeier. 
Erfaringer og hva kan gjøres bedre? 

• Praksisbarnehager og praksisskoler som interessante eksempler på 
samarbeid 
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Vedtak:  Møte- og aktivitetsplan ble tatt til etterretning. Innspillene til 
konferansen tas med inn i den  videre planleggingen av konferansen.  

Sak PSUTDKOMP 18/19 Eventuelt 

Vedtak:  Det var ingen saker til eventuelt.   
 

Sak PSUTDKOMP 19/19 Godkjenning av vedtaksprotokoll  

Vedtak:  Protokollen ble godkjent. 
 


