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Saksframlegg Styremøte 2/2021

Sak S 17.2/21 Orientering om saker besluttet av styreleder 
Til Styret 
Fra Administrerende direktør 

Styreledersak 1/21: Oppnevning av nytt styremedlem i Porteføljestyret for Petroleum 

Ingela Dahllöf meddeler at hun trekker seg fra porteføljestyret for Petroleum, grunnet endrede 

oppgaver på universitetet og ønsker derfor å fratre sitt styreverv. Det er behov for å oppnevne nytt 

medlem til erstatning for Ingela Dahllöf.  

Administrasjonen foreslår å oppnevne Taran Thune som nytt medlem av Porteføljestyret for 

Petroleum og ber styreleder vedta oppnevningen. Taran Thune er professor ved institutt for 

teknologi, innovasjon og kultur (TIK) ved UiO. Hun er utdannet Dr. Oecon fra Handelshøgskolen BI. 

Thune har tidligere arbeidet som forsker og forskningsleder ved NIFU og som forsker ved 

Arbeidsmiljøinstituttet (STAMI). Thunes forskningsfelt er innovasjonsprosesser, samarbeid og 

nettverk mellom ulike aktører og omstilling. 

Hun har tidligere ledet prosjekter om hvordan leverandørindustrien til olje og gass arbeider med 

innovasjon og omstilling. Hun leder i dag senteret INTRANSIT som skal undersøke hvordan 

forsknings- og innovasjonspolitikk kan legge til rette for en smartere og grønnere norsk økonomi. 

Taran Thune vil bringe inn verdifull kunnskap og innsikt omkring omstillingsprosessene som 

petroleumsbransjen er inne i og hva som skal til for at næringen både forblir konkurransedyktig og 

klarer å utvikle seg mot nye forretningsområder.  Hennes kompetanse og erfaring vil tilføre 

Porteføljestyret en viktig dimensjon og utfylle det på en god måte. 

Styreleder oppnevner på fullmakt fra Styret Taran Thune som nytt medlem i Porteføljestyret for 

Petroleum til 30.4.2023. 
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Nye nasjonale rammer for evaluering av forskning og høyere 
utdanning – oppfølging i Forskningsrådet 
Til Styret   
Fra Adm.dir. 

Ansvarlig direktør Yves Boulmer 
Saksbehandler  Frode Georgsen/Jon Holm 
  

Et utvalg nedsatt av Kunnskapsdepartementet har utarbeidet forslag til nasjonale rammer for 

evaluering av forskning og høyere utdanning. Forskningsrådet har vært representert i utvalget 

sammen med NOKUT, UHR, FFA og studentorganisasjonene, foruten KD selv og en representant for 

andre departementer (OED). Utvalget leverte sine anbefalinger til KD 1. februar 2021. Det er 

foreløpig ikke bestemt hva slags beslutningsprosess KD vil legge opp til før rammeverket trer i kraft. 

Rammeverket er overordnet, slik at konkretisering av faginndeling, evalueringsenheter, metoder og 

evalueringsdata overlates til de utførende organene. Føringene for fagevalueringer som er angitt i 

rammeverket er i tråd med utviklingen av fagevalueringer i Forskningsrådet de siste årene. 

Rammeverket gir imidlertid nærmere føringer for hvordan Forskningsrådets fagevalueringer skal 

koordineres med evalueringer av utdanning i regi av NOKUT. Utvalget foreslår å etablere et nasjonalt 

koordineringsforum hvor Forskningsrådet og NOKUT skal delta sammen med representanter for 

departementene, studentene og de forskningsutførende institusjonene. Hovedregelen vil fortsatt 

være at evalueringer av forskning og utdanning kjøres som separate prosesser, men med mulighet 

for større samordning i fag hvor det er spesielt tett kopling mellom forskning og utdanning, f.eks. i 

profesjonsfag.  

Arbeid med fagevalueringer er hjemlet i vedtektenes §2 hvor det heter at Forskningsrådet skal 'sørge 

for evaluering av norsk forskning'. Mens evalueringer av Forskningsrådets egen virksomhet 

finansieres over virksomhetsbudsjettet, dekkes eksterne kostnader til fagevalueringer av 

forskningsrådets FoU-bevilgninger, med midler fra Kunnskapsdepartementets post 52, langsiktig 

grunnleggende forskning. Innenfor rammer som er gitt av Styret i vedtak om FoU-budsjettet for 

2021, er det lagt et langtidsbudsjett for gjennomføring av nye fagevalueringer innen livsvitenskap og 

naturvitenskap på til sammen 24 millioner kroner for årene 2021-2025. Budsjettet skal dekke 

kostnader til profesjonelt sekretariat, utarbeidelse av underlagsdokumentasjon (personal og 

publiseringsanalyser mm), honorering av fageksperter og møtekostnader.  

Ansvaret for videre planlegging og beslutning om nye fagevalueringer er lagt til de tre 

fagporteføljestyrene med ansvar for fagutvikling i de aktuelle fagene. De tre fagporteføljestyrene har 

gitt innspill til administrasjonen om innretning av nye fagevalueringer på sine møter i november 

2021. Planleggingsprosessen forventes å løpe fram til høsten 2021 med oppstart av selve 

evalueringsprosessen i 2022. Vi antar at rammeverket vil komme på plass i løpet av våren og før 

porteføljestyrene beslutter avgrensning og innretning på nye evalueringer. 

Lenke til KDs pressemelding og rapporten:  
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/foreslar-endringar-i-evalueringa-av-norsk-forsking-og-

hogare-utdanning/id2837086/ 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/foreslar-endringar-i-evalueringa-av-norsk-forsking-og-hogare-utdanning/id2837086/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/foreslar-endringar-i-evalueringa-av-norsk-forsking-og-hogare-utdanning/id2837086/
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https://appsource.microsoft.com/nb-no/product/office/WA104380621?tab=Overview
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• Full kraft i ordinær virksomhet i unntaksåret 2020

• Forskningsrådet har deltatt aktivt i håndteringen av 
krisen

• Idékraft verden trenger - første år med ny strategi

• Første hele år med porteføljestyring

• Forskningskvalitet på høyt nivå

• Forskning og innovasjon for verdiskaping og bærekraft

• Sammensatte utfordringer krever samarbeid i 
virkemiddelapparatet

• Forsterket samisk forskning

Styrets beretning

• Senterordninger strukturerer og hever kvaliteten i 
forsknings- og innovasjonssystemet

• Vellykket europeisk samarbeid

• Fortsatt prioritering av internasjonalt samarbeid

• Omfattende rådgivning rettet mot helheten i 
forsknings- og innovasjonssystemet

• Reduksjon i virksomhetsbudsjettet er møtt med 
betydelig effektivisering

• Økt forutsigbarhet i det langsiktige FoU-budsjettet 
er nødvendig

• Meget god måloppnåelse i 2020

Vurdering av fremtidsutsikter

• Forskningsrådet - en del av et bredt krise- og 
beredskapssystem

• Banebrytende forskning styrker kunnskaps-
beredskapen

• Kraftigere virkemidler må brukes for å møte 
produktivitetsutfordringen

• Globale løsninger må utvikles i samarbeid med 
Europa og resten av verden
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Årets aktiviteter og resultater
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• Forskningsrådsprosjekter siteres på høyde 
med, eller over, landsgjennomsnittet

• Økt gjennomslag i ERC

• Når de beste - andelen søknader med 
karakter > 5 øker

• For svakt gjennomslaget på ERC Advanced 
Grants

• Svært lav innvilgelsesprosent i FRIPRO

• Avslutning av vellykkede SFF-sentre er 
utfordrende
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• Økt innsats for grønn digital omstilling

• FoU-aktiviteten i næringslivet kunne 
opprettholdes gjennom pandemien

• Digital kommunikasjon bidrar til å nå og 
mobilisere flere nye bedrifter

• De nye mulighetene for bedriftene i Horisont 
Europa må utnyttes

• Det er behov for mer radikal innovasjon 
på flere næringsområder

• Innsatsen for grønn omstilling må styrkes

Full kraft i virksomheten i 
unntaksåret 2020

• «Idékraft verden trenger» setter retning

• Målene i Horisont 2020 overoppfylles

• Raskt implementering av koronatiltakspakkene - takket være gode systemer 



Årets aktiviteter og resultater
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• Økt innovasjonsaktivitet i offentlig sektor

• Kvalitet og kapasitet i helserelatert FoUI har 
vært avgjørende under pandemien

• Behov for en tematisk heldekkende 
innovasjonsarena

• En større bredde av aktører i offentlig sektor 
må mobiliseres
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• Økt innsats innenfor petroleum og maritim 
innovasjon, særlig gjennom tiltakspakker

• Høy aktivitet innenfor marin forskning og 
havbruk

• Havforskningstiåret må følges opp med 
tilstrekkelige ressurser

• Kompetanse- og teknologioverføring på tvers 
av havnæringene må vektlegges

• Betydelig økt innsats mot lavutslipps-
løsninger, særlig gjennom tiltakspakkene

• Meget høy retur på energiområdet i H2020

• Store muligheter i internasjonale markeder 
for lavutslippsløsninger

• Mission-orienterte satsinger må 
videreutvikles

• God retur på delprogrammene Society og 
Security i H2020

• Styrket forskning på samfunnsøkonomi 
knyttet til kriser 

• Koronapandemien tydeliggjør behov for en 
forsterket innsats i bredden av området

• Vektleggingen av globale og internasjonale 
perspektiver bør bli enda sterkere



Årets aktiviteter og resultater
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• Betydelig økt EU-deltakelse – retur 2,5 
prosent

• Sentrene skaper tydelige faglige og 
tematiske tyngdepunkter

• Offentlig sektor er blitt en tydeligere aktør

• Stimuleringsordningene, og særlig STIM-EU, 
er avgjørende for deltakelse i HEU

• e-infrastruktur blir en sterkere forutsetning 
for forskningen på de fleste områder

• Instituttsektoren må få ressurser til å delta i 
det grønne skiftet

• Førstegenerasjons porteføljeanalyser og 
planer er vedtatt

• Omfattende innspill til utformingen av HEU

• To policy briefs; om missions og fornyelse i 
offentlig sektor

• System for å dokumentere virkninger og 
samfunnseffekter må på plass

• Dialogarenaen må brukes mer målrettet for å 
bli en inkluderende samfunnsaktør

• Kunnskapsgrunnlaget for utvikling av neste-
generasjons FoUI-virkemidler blir viktig
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• Oppfølgingen av LTP er i 2020 i særlig grad preget av pandemien: opprettholde kapasiteten i 
FoUoI systemet, forstå og styrke beredskapen knyttet til krisen, bidra til raskere grønn omstilling 

• Dermed vridning mot målområdet Styrket konkurransekraft og innovasjonsevne, og 
prioriteringene Hav og Klima, miljø og miljøvennlig energi.



Virksomheten
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FoU Virksomhetsstyring

• Innsparing mot budsjett på 27,4 
mill. (97 %) 

• Virksomhetsregnskapet ligger 
18,1 mill. over inntekter. 
Differansen dekkes av adm. 
avsetning som ved inngangen til 
2021 er på 15,2 mill.

• Administrasjons % (relativ til 
revidert FoU-budsjett) på 7,1 % 
mot 8,1% i 2019.

• Totale inntekter på 11,4 mrd. -
økning på 10 % mot 2019 

• FoU utbetalingene på 10,5 mrd., 
93 % av årets budsjett

• Overføringene opp med 825 mill. 
og er på 3,95 mrd.

• Framtidige forpliktelser er på 
27,8 mrd. (12,3 mrd. er på 2021)
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• Virksomhetsrisiko kartlagt og 
beredskapsøvelser gjennomført  

• Antall årsverk ned 4,6 fra 2019

• Sykefravær på 3,4 % (måltall: 
under 3,8%)

• Medarbeidertilfredshet på 3,9 
(måltall: snitt 3,9 eller mer AVANT) 

• Klimaregnskap 535 tonn Co2, 
reduksjon på 1093 tonn

• 37 000 digitale møter (1200 i 2010)
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Forslag til vedtak
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Styrets beretning for 2020 godkjennes. Beretningen justeres i henhold til Styrets kommentarer.  

Introduksjon til virksomheten og hovedtall bearbeides videre i tråd med eventuelle kommentarer fra Styret.

Styret slutter seg til vurdering av måloppnåelsen som er gjort på de fem målområdene i kapittelet om Årets 
aktiviteter og resultater. Vurderingene justeres i henhold til Styrets kommentarer.

Styret slutter seg til den samlede vurdering av risiko gitt i kapittelet om Styring og kontroll av virksomheten. 
Vurderingen justeres i henhold til Styrets kommentarer.

Styret slutter seg til Vurderingen av framtidsutsikter. Vurderingen justeres i henhold til Styrets kommentarer.

Styret godkjenner årsregnskapet for 2020 for Forskningsrådet og årsregnskap og budsjett for Eiendomsfondet, 
med resultatregnskap for 2020, balanse pr. 31.12.2020, tilhørende noter og kontantstrømsanalyse, slik det 
framgår av Årsrapport 2020 med vedlegg. Gjenstående midler på administrativ avsetning overføres til 2020. 
Godkjenningen gjøres med forbehold om at Riksrevisjonen ikke finner vesentlige feil eller mangler i sin revisjon.

Administrerende direktør får fullmakt til å ferdigstille og godkjenne departementsrapportene.



FORSKNING OG INNOVASJON
FOR BÆREKRAFT
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