Porteføljestyret for livsvitenskap
Møte 3/2020

Referat
Dato
Sted

Til stede:

Onsdag 23.09.2020, kl. 09:00 – 14:00
Digitalt via Zoom

Agneta Herlitz (leder)
Anne Sverdrup-Thygeson
Anne Simonsen
Vidar Steen
Inge Jonassen
Niels Jørgen Olsen
Rune Toftgård
Emilie Lasson
Gun Peggy Strømstad Knudsen (forlot møtet etter Sak 30/20)
Øyvind Fylling Jensen

Inviterte gjester:
Trygve Brautaset (Sak 25/20)
Carl Henrik Gørbitz (Sak 25/20)

Forfall:

Lill Mårtensson-Bopp

Til stede fra Forskningsrådet:
Ole Johan Borge
Christin Krokene
Line M. Grønning-Wang
Åshild Vik (Sak 26/20)
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 22-26, 29, 27-28 og 30-36

Sak PSLIVSVIT 22/20
Vedtak:

Sak PSLIVSVIT 23/20
Vedtak:

Sak PSLIVSVIT 24/20

Godkjenning av innkalling og sakslisten
Innkallingen og sakslisten ble godkjent.

Godkjent referat fra styremøte 2/20, 28.5.2020
Referatet tas til etterretning.

Spørsmål om habilitet

Habilitet skal vurderes i forbindelse med alle oppførte saker i henhold til
habilitetsbestemmelsene. Eventuell inhabilitet og håndteringen av denne skal
protokollføres.
Ingen av sakene i møte medførte vedtak om bevilgning til prosjekter eller annet som
berører enkeltaktører.
Vedtak:

Ingen inhabilitet meldt.
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Sak PSLIVSVIT 25/20

Norske satsninger innen livsvitenskap

På bakgrunn av styrets fagansvar, ble det orientert om to pågående norske
livsvitenskapssatsinger; det nasjonale senteret Digitalt Liv Norge (DLN) og
livsvitenskapssatsingen ved UiO. Leder for DLN, Trygve Brautaset, innledet.
Porteføljestyrets medlemmer Inge Jonassen og Emilie Lasson er involvert i senteret
(hhv. gruppeleder og styremedlem) og supplerte. Inge Jonassen orienterte om
forskerskolen i bioinformatikk (NORBIS), ELIXIR-forskningsinfrastrukturen for
biologiske data og BioMedData, et prosjektsamarbeid mellom flere biologiske og
medisinske infrastrukturer for å bygge et åpent rammeverk for at norske forskere
enklere skal kunne dele og gjenbruke forskningsdata (etter FAIR prinsippet).
Direktør for UiO: Livsvitenskap, Carl Johan Gørbitz, orienterte om satsningen og Oslo
Science City.
Vedtak:

Sak PSLIVSVIT 26/20

Styret tar informasjonen til orientering.

SFF evaluering

Porteføljestyret ble orientert om evaluering av SFF og prosess for utlysning av SFF i
2020.
Vedtak:

Sak PSLIVSVIT 27/20

Styret tar informasjonen til orientering.

Søknadsbehandling 2020

Administrasjonen orienterte om den pågående søknadsbehandlingen. Utlysningen av
Forskerprosjekt, variantene Fornyelse, Unge talenter og 3-årig mobilitet, hadde
søknadsfrist 25.5.2020. Totalt kom det inn 2341 søknader om Forskerprosjekt til
Forskningsrådet. Av disse er det 1877 som har søkt FRIPRO, og av disse igjen er det
1373 som kun har søkt FRIPRO. De øvrige 504 søknadene er sendt inn til ett eller flere
temaer i tillegg. Det var mulig å sende inn en søknad til inntil fem temaer.
For alle søknadene om Forskerprosjekt til Forskningsrådet (2341) er det felles
behandling i internasjonale ekspertpaneler for vurdering av søknadenes kvalitet. Det
er forskningsinnholdet i søknaden som avgjør plassering av den enkelte søknad i
panel, og ikke hvilke temaer den er sendt inn til. Alle søknader får kun én vurdering i
ett panel. Totalt er søknadene fordelt på 90 paneler. Søknadene blir som i fjor
vurdert etter tre kriterier: Excellence, Impact og Implementation, samt at de får en
samlet vurdering.
Av FRIPRO-søknadene er det totalt 717 som skal behandles av PSLIVSVIT. Dette er en
økning på ca. 27 prosent siden i fjor. Søknadene er fordelt på 32 fagpaneler. Det er
ca. 507 mill. kroner til fordeling, og søkt beløp utgjør ca. 7 mrd. kroner.
Det er gjort flere endringer i årets utlysning og søknadsbehandling pga. koronapandemien. De viktigste er at søknadsfristen er utsatt med to uker, prosjektledere
som fikk innvilget et Forskerprosjekt etter søknadsbehandlingen i 2019 kunne ikke
sende inn en søknad om Forskerprosjekt til fristen 25. mai, kun virtuelle panelmøter
og utsiling av de svakeste søknadene i forkant av panelmøtet.
I novembermøtet skal porteføljestyret fatte endelig vedtak om bevilgning,
reserveliste eller avslag for alle søknader til FRIPRO, FRIMEDBIO-delen. Det ble
orientert om prosedyre for søknadsbehandlingen, med forslag om en bloc-avslag (se
Sak 28/20) og alternative innstillingspakker for grupper av søknader, utarbeidet av
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administrasjonen. Det legges opp til at porteføljestyret skal ta stilling til profil på
tildelingene og ikke gå inn i enkeltsøknader. I sine vedtak skal porteføljestyret legge
til grunn ekspertpanelenes vurderinger, føringene i utlysningen, administrasjonens
innstilling med begrunnelse, samt tilgjengelig budsjettramme.
Tidsplan for arbeidet fram mot porteføljestyremøtet i november vil bli sendt til styret
senere.

Vedtak:

Sak PSLIVSVIT 28/20

Styret tar informasjonen til orientering.

Forslag om en bloc avslag 2020

Porteføljestyret skal i møte 24.-25.11.2020 behandle søknader som kom inn til
FRIPRO, FRMEDBIO-delen, til fristen 25.5.2020. Det er praksis i Forskningsrådet at
styrer som har bevilgningsfullmakt, vedtar karaktergrenser for søknader som er
aktuelle for bevilgning. I Forskningsrådets retningslinjer heter det at styret på
forhånd (før søknadsbehandlingen) bør fatte vedtak om på hvilket karakternivå
grensen skal settes for søknader som kan innstilles til støtte.
Administrasjonen la fram følgende forslag til søknadsbehandlingsprosedyre:
Alle søknader til FRIPRO, FRIMEDBIO-delen, med samlet karakter 5 eller lavere, og
alle søknader med samlet karakter 6 eller 7, men med karakter 5 eller lavere på
vurderingskriteriet "Excellence", avslås en bloc i porteføljestyremøtet 1.-2.12.2020.
Porteføljestyret diskuterte forslaget til prosedyre. Fra utlysningsteksten for FRIPRO:
"Kun søknader med karakter 6 eller 7 på samlet vurdering, samt karakter 6 eller 7 på
vurderingskriteriet Excellence fra panelet kan få finansiering." På denne bakgrunn
kan ikke søknader som har fått samlet karakter 5 eller lavere, eller har fått samlet
karakter 6 eller 7, men karakter 5 eller lavere på vurderingskriteriet "Excellence", få
bevilgning. Styret støttet derfor forslaget om en bloc-avslag.
Vedtak:

Sak PSLIVSVIT 29/20

Porteføljestyret godkjenner at alle søknader til FRIPRO, FRIMEDBIOdelen, med samlet karakter 5 eller lavere, og alle søknader med
samlet karakter 6 eller 7, men med karakter 5 eller lavere på
vurderingskriteriet "Excellence", avslås en bloc i porteføljestyremøtet
24.-25.11.2020.

Søknadsbehandling 2021

Administrasjonen orienterte om at søknadsfristen for Forskerprosjekt er 10.2.2021.
Fire varianter av Forskerprosjekt lyses ut: Fornyelse, Unge talenter, Tre-årig mobilitet
og Stort, tverrfaglig forskerprosjekt som finansieres gjennom Fellesløft IV. Sistnevnte
utlysning ble utsatt fra 2020 pga. korona-pandemien. Fellestekstene for utlysningene
er publisert og tematekstene vil følge fortløpende. Porteføljestyret skal fatte
beslutning for søknadene i vedtaksmøte i juni 2021. Hovedmotivasjonen for å endre
søknadsfristen og ferdigbehandle søknadene innen utgangen av juni, er å korte ned
søknadsbehandlingstiden. Det er også et viktig anliggende å korte ned tiden fra
innsendt søknad til oppstart av prosjektene. Fra 2021 kan innvilgede prosjekter starte
opp allerede fra 1. juli 2021.
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Vedtak:

Sak PSLIVSVIT 30/20

Styret tar informasjonen til orientering.

Investeringsplan

Porteføljestyret ble bedt om å kommentere og godkjenne forslaget til
investeringsplan for livsvitenskap.
Administrasjonen la fram utkast til treårig investeringsplan. Investeringsplanen gir
en samlet oversikt over tiltakene som planlegges med bruk av egne midler og tiltak
for rådgivning i perioden. Porteføljestyret skal godkjenne investeringsplanen mens
det er administrasjonen som skal implementere den. Administrasjonen kan derfor
gjennomføre utlysninger og andre tiltak i planen uten videre behandling i
porteføljestyret.
Porteføljestyret uttrykte bekymring for tilgjengelig budsjett for FRIPRO/FRIMEDBIO
fom 2021, og mener dette er for lavt og ikke i tråd med strategiens mål om
Grensesprengende forskning. Porteføljestyret hadde ingen kommentarer til
rådgivningstiltakene i investeringsplanen.

Vedtak:

Sak PSLIVSVIT 31/20

Porteføljestyret godkjenner innretning på investeringsplanen med de
endringer som fremkom i møtet, men vil uttrykke bekymring for den
reduksjon i tildelinger investeringsplanen viser. Vi ber om at
tildelingen opprettholdes på minst dagens nivå.

Prosess for revisjon av porteføljeplan

Porteføljestyret ble orientert om Styrets samlede behandling av porteføljeplanene i
juni. Forslag til prosess for revidering av planen ble lagt fram.
Forskningsrådets styre behandlet porteføljeplanene samlet i juni og har gitt
anbefalinger for hva som bør vektlegges når porteføljeplanene skal revideres. Det ble
orientert om de områdene som er spesielt aktuelle for porteføljeplanen for
fagporteføljestyrene og porteføljestyret for livsvitenskap. Det legges opp til en
prosess der Styret kan behandle de tre reviderte planen for fagporteføljene samlet i
oktober 2021. Før dette skal planene ut på høring i sektoren.
Porteføljestyret bemerket at det er kort tid mellom høringen (juni-august) og
behandling i porteføljestyret i september.

Vedtak:

Sak PSLIVSVIT 32/20

Porteføljestyret godkjenner den foreslåtte prosessen for revisjon av
porteføljeplanen.

Langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning skal revideres foran neste
planperiode 2023-2032. Kunnskapsdepartementet har bedt Forskningsrådet om å
levere innspill til planen høsten 2021.
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Porteføljestyrene er med sin innsikt i behovene i forskningssystemet en viktig ressurs
i dette arbeidet. Administrasjonen orienterte om tidsplan for når porteføljestyrene
skal involveres i prosessen med å utforme Forskningsrådets innspill. På
novembermøtet er det ønskelig at porteføljestyret diskuterer rammene for innspillet.
Førsteutkast til innspill skal diskuteres på møtet i mars 2021 og revidert utkast i
september 2021.
Vedtak:

Sak PSLIVSVIT 33/20
Vedtak:

Sak PSLIVSVIT 34/20
Vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

Norsk representant i NOS-M
Interesserte styremedlemmer oppfordres til å melde sin interesse for
å stille som norsk representant i NOS-M.

Møteplan 2020/21
Vedtatt på møte 2/19:
➢ Møte 4/20: 24.-25.november (bevilgningsmøte)
Følgende møter ble vedtatt i 2021:
➢ Møte 1/21: Fellesmøte for fagporteføljene i mars (felles
Doodle sendes ut)
➢ Møte 2/21: Uke 24: 17.-18. juni
➢ Møte 3/21: Uke 38: 22. september
➢ Møte 4/21: Uke 48: 1. desember

Sak PSLIVSVIT 35/19 Eventuelt
Inger saker.

Sak PSLIVSVIT 36/20 Godkjenning av vedtaksprotokoll
Vedtak:

Protokollen ble godkjent.
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