
  

 

 

 
Porteføljestyret for Utdanning og kompetanse 

Referat Møte 02/2020 
Dato 07. mai 2020 09.00-13.00 

Sted Zoom 

 
 
Tilstede: Oddrun Samdal, Universitetet i Bergen (leder)  

Ulf Dalvad Berthelsen, Aarhus universitet   
Kari Kolbjørnsen Bjerke, Bærum kommune   
Sigrun Ertesvåg, Universitetet i Stavanger   
Vibeke Grøver, Universitetet i Oslo  
Janne O. Jonsson, Nuffield College, University of Oxford  
Kyrre Lekve, Simula Research Laboratory   
Torjer A. Olsen, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet  (skype PS Sak 1-4/20) 
Astrid Kristin Moen Sund, Utdanningsforbundet   
Peter Wesenberg, Høgskolen Christiania 

 
Observatør: Håkon Kavli, Kunnskapsdepartementet 
 
Tilstede fra Forskningsrådet: 
  

Gunnlaug Daugstad  
Kari Tonhild Aune 
Berit Hyllseth  
Hilde Rønning 
Tone Merete Holtan 
Miriam El Moussaoui  
Johannes xx xx  (PS Sak 21-/20) 

 
   

Sak PSUTDKOMP 15/20  Godkjenning av sakslisten       

Vedtak: Godkjent. Alle styrets medlemmer er habile.                                       

Sak PSUTDKOMP 16/20  Referat fra styremøte 01/20  

Dokumenter: Saksframlegg og vedlegg  

 

Vedtak: Godkjent. 

Sak PSUTDKOMP 17/20  Muntlige orienteringer 

17.1 Forskningsrådets strategi er under utarbeidelse og skal vedtas av Styret 
i juni. Porteføljestyret for Utdanning og kompetanse har sendt innspill. 

17.2 Forskningsrådets utdanningskonferanse er planlagt 9. februar 2021. På 
bakgrunn av situasjonen knyttet til Covid 19-situasjonen vil det være et spørsmål om 
konferansen arramgeres digitalt og det er et spørsmål om arrangemetet bør deles 
opp og heller holdes som feks to digitale frokostseminarer. 

 
Vedtak:   Til orientering 



  

 

 

 

Sak PSUTDKOMP 18/20  Observatører i porteføljestyrene     

Saksframlegg og vedlegg (orientering)  

Observatørene tilfører viktig kunnskap fra sentrale brukergrupper av den 

forskningen Forskningsrådet finansierer og er bindeledd mellom det norske systemet 

og EU, og bidrar med nyttig  kunnskap om planlagte eller igangværende politiske 

prosesser som har betydning for Forskningsrådets innsats. I porteføljestyret for 

Utdanning og kompetanse er det oppnevnt en observatør for 

Kunnskapsdepartementet.  

  

   Vedtak:  Porteføljestyret tar KDs retningslinjer og Forskningsrådets kjøreregler til      

                                           etterretning. 

 

Sak PSUTDKOMP 19/20  Porteføljeanalyse Utdanning og kompetanse   

Saksframlegg og vedlegg (orientering)   

Det er utarbeidet analyse for porteføljen Utdanning og kompetanse. Porteføljestyret 

fikk mulighet til å stille spørsmål om tallene og komme med innspill til neste analyse.  

 

   Vedtak:  1 Styret tar den fremlagte porteføljeanalysen til orientering  

     2 Analysen er en del av bakgrunnen for utformingen av porteføljeplanen 

 

Sak PSUTDKOMP 20/20     Porteføljeplan Utdanning og kompetanse     
Saksframlegg og vedlegg (vedtak) 

Dokumenter: Saksframlegg og vedlegg  

 

Porteføljestyret diskuterte utkast til porteføljeplan for Utdanning og 

komptanse. Ny versjon utarbeides basert på kommentarer og innspill. Planen skal 

være klar i løpet av mai og vedtas av Styret. 

 

Vedtak:  Porteføljestyret får et nytt utkast etter møtet og en siste versjon til  

godkjenning før den sendes til Styret i Forskningsrådet. 

 

Sak PSUTDKOMP 21/20  Tiltak knyttet til covid-19-situasjonen    

   

Administrasjonen orienterte om Forskningsrådets ulike tiltak knyttet til 

covid-19-situasjonen og tiltak som påvirker porteføljen. Det er tildelt midler 

til syv prosjekter ekstra i porteføljen, to forskerprosjekter, to 

innovasjonsprosjekter og tre forskerprosjekter som følge av et av tiltakene. 

Det er porteføljestyrets leder som fattet vedtak etter fullmakt. 

 



  

 

 

Forslag til justeringer av utlysningen av tiltaksforskningen ble diskutert.  

 

Vedtak:  Informasjon om tiltak og ekstratildelinger fra søknadsbehandlingen 2019 i 

Utdanning og kompetanse tas til etterretning. 

 

Administrasjonen justerer utlysningen på bakgrunn av porteføljestyrets 

kommentarer 

 

Sak PSUTDKOMP 22/20  PROFESJON – videre utvikling     
Saksframlegg (diskusjon)  

 

PROFESJON skal bidra til å realisere målene i strukturmeldingen for universitets- og 

høgskole-sektoren, Meld. St. 18 (2014-2015) Konsentrasjon for kvalitet og skal bidra til å 

nå målene om et velfungerende forsknings- og utdanningssystem. Målettingene med 

satsingen er å: 

 

- styrke det forskningsbaserte grunnlaget for utdanning og profesjonsutøvelsen i 

helse- og velferdsutdanninger, lærerutdanning, ingeniørutdanning og 

økonomisk-administrativ utdanning 

- styrke og støtte opp om institusjonenes strategiske prioriteringer 

- styrke kompetansen som ligger til grunn for de utvalgte profesjonsutdanningene 

 

Porteføljestyret diskuterte aktuelle muligheter for hvordan satsingen PROFESJON kan 

videreutvikles. 

 

Vedtak:  Administrasjonen tar med seg Porteføljestyrets innspill i det videre arbeidet. 

 

Sak PSUTDKOMP 23/20 Utkast til investeringsplan Utdanning og kompetanse   
Saksframlegg og vedlegg (diskusjon) 

Utkast til videre planer og aktuelle utlysninger ble lagt fram for 

porteføljestyret. Planen ble diskutert og innspillene tas videre i  nytt utkast til 

treårig porteføljeplan som legges fram for porteføljestyret på møte 3/20.  

 

Vedtak:  Administrasjonen tar styrets innspill og kommentarer med i det videre 

arbeidet med investeringsplanen. 

 

Sak PSUTDKOMP 24/20 Møter og aktiviteter        

Saksframlegg og vedlegg 

 

Vedtak:  Porteføljestyret tar møtedatoene til etterretning.  

 

Sak PSUTDKOMP 25/20 Eventuelt 



  

 

 

  Ingen merknader 

 

Sak PSUTDKOMP 26/20 Godkjenning av vedtaksprotokoll 

Vedtak Vedtaksprotokollen godkjennes. 

 

Sak PSUTDKOMP 27/20 Evaluering av møtet og oppsummering 

Digitalt møte som fungerte godt.  


