
 

 Porteføljestyret for demokrati, styring og fornyelse 

Referat Møte 2/21 

Dato 
17.juni 2021 09.00-16.00  

Sted 
Virtuelt møte 

 

 

Til stede: Eli Skogerbø 
Jørn Rangnes  
Eva Falleth 
Moa Bjørnson 
Matz Dahlberg  
Dag Arne Christensen 
Gunnar O. Hæreid 
Olav Lysne 
Lise Hellebø Rykkja 
Anne Cathrin Østebø 

 
Forfall:  Mark Rhinard 
 
Observatører: Erik Storm, Finansdepartementet, Grete Haugdal, Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet, May-Kristin Ensrud, Justis- og 
beredskapsdepartementet  

 
Til stede fra Forskningsrådet: 

Vidar Sørhus, Berit Berg Tjørhom, Marte-Eline Stryken, Janike Harsheim, Idun 
Lyngstad (sak 23/21), Nina Therese Maubach (sak 19/21), Falk Eidsvold Tøien 
og Jesper Werdelin Simonsen deltok under sak 22/21 og 23/21 

 

Sak PSDEMOKRAT 13/21 Godkjenning av sakslisten 

         Vedtak:  Sakslisten godkjennes. 

Sak PSDEMOKRAT 14/21 Spørsmål om habilitet 

I forkant av møtet hadde porteføljestyrets medlemmer blitt bedt om å melde inn mulig 
inhabilitet for konkrete søknader under sakene som gjaldt søknadsbehandling. Olav 
Lysne meldte inn ytterligere en inhabilitet for søknad med prosjektnummer 325297 
under møtet.   
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Vedtak:   

• Eva Falleth er inhabil på søknad 326366 og vil ikke delta i behandlingen av disse i 
sak 18/21   

• Matz Dahlberg er inhabil på søknad 325078, og vil ikke delta i behandlingen av disse i 
sak 18/21   

• Matz Dahlberg er inhabil på søknad 326301, og vil ikke delta i behandlingen av disse i 
sak 18/21   

• Eli Skogerbø er inhabil på søknad 324675, og vil ikke delta i behandlingen av disse i 
sak 18/21   

• Lise Rykkja er inhabil på søknad 325079, og vil ikke delta i behandlingen av disse i 
sak 18/21   

• Dag Arne Christensen er inhabil på søknad 325184, og vil ikke delta i behandlingen av 
disse i sak 18/21   

• Dag Arne Christensen er inhabil på søknad 325079, og vil ikke delta i behandlingen av 
disse i sak 18/21   

• Dag Arne Christensen er inhabil på søknad 326136, og vil ikke delta i behandlingen av 
disse i sak 18/21   

• Dag Arne Christensen er inhabil på søknad 324732, og vil ikke delta i behandlingen av 
disse i sak 18/21   

• Anne Cathrin Østebø er inhabil på søknad 325766, og vil ikke delta i behandlingen av 
disse i sak 18/21   

• Olav Lysne er inhabil på søknad 326089, og vil ikke delta i behandlingen av disse i 
sak 18/21   

• Olav Lysne er inhabil på søknad 325297, og vil ikke delta i behandlingen av disse i 
sak 18/21   

• Anne Cathrin Østebø er inhabil på søknad 326000, og vil ikke delta i behandlingen av 
disse i sak 19/21   

• Eva Falleth er inhabil på søknad 326793, og vil ikke delta i behandlingen av disse i 
sak 20/21   

• Eva Falleth er inhabil på søknad 326695, og vil ikke delta i behandlingen av disse i 
sak 20/21   

• Eva Falleth er inhabil på søknad 326968, og vil ikke delta i behandlingen av disse i 
sak 20/21   

• Dag Arne Christensen er inhabil på søknad 326932, og vil ikke delta i behandlingen av 
disse i sak 21/21   

 

Sak PSDEMOKRAT 15/21 Referat fra styremøte 1/21, 18. februar 2021  

Vedtak:  Referatet tas til etterretning. 
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Sak PSDEMOKRAT 16/21 Muntlige orienteringer fra administrasjonen 

Administrasjonen presenterte status for arbeidet med porteføljeanalysen for 

PSDEMOKRAT og hovedinnholdet i denne analysen. Porteføljeanalysen vil bli sendt til 

porteføljestyret når den er ferdigstilt og være et viktig grunnlag for en ny 

investeringsplan, som skal legges fram for porteføljestyret og diskuteres i møtet i 

september.  

Det ble stilt spørsmål om hvordan nasjonale satsinger og investeringsmål vurderes 

opp mot internasjonale utlysninger og Horisont Europa. Administrasjonen svarte at 

dette vil variere, og at det i noen sammenhenger og på noen områder er aktuelt å se 

den internasjonale arenaen som komplementerende til den nasjonale 

konkurransearenaen. I andre sammenhenger vil den nasjonale konkurransearenaen 

kunne bidra til å mobilisere og kvalifisere norske forskningsmiljøer til å kunne delta 

på de internasjonale konkurransearenaene innenfor et forskningsfelt.  

Sak PSDEMOKRAT 17/21 Søknadsbehandling prosedyre og en bloc-vedtak 

Vedtak er fattet. 

Sak PSDEMOKRAT 18/21 Søknadsbehandling Forskerprosjekt demokrati, styring, 
forvaltning og samfunnssikkerhet 

Vedtak er fattet. 

Sak PSDEMOKRAT 19/21 Søknadsbehandling Forskerprosjekt Økonomisk 
håndtering av koronapandemien 

Vedtak er fattet. 

Sak PSDEMOKRAT 20/21 Søknadsbehandling Samarbeidsprosjekt planforskning 

Vedtak er fattet. 

Sak PSDEMOKRAT 21/21 Søknadsbehandling Samarbeidsprosjekt 
Innovasjon i kommunesektoren 

 Vedtak er fattet. 

Sak PSDEMOKRAT 22/21 Langtidsplan for forskning 

Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning (LTP) er regjeringens viktigste 
veikart og redskap for prioritering og videreutvikling av systemet for forskning og 
høyere utdanning. Planen har et tiårig perspektiv og revideres hvert fjerde år. Forslag 
til revidert plan vil legges fram for Stortinget i oktober 2022 sammen med forslag til 
statsbudsjett for 2023.  Forskningsrådets styre har diskutert et helhetlig forslag til 
innspill på sitt møte 10. juni, og det er også dette innspillet som var vedlagt denne 
saken for porteføljestyret.  
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Saken ble fremmet for å gi porteføljestyret anledning til å diskutere forslag til innspill. 
Kommentarer og synspunkter fra porteføljestyret vil tas med i arbeid med utforming 
av den endelige teksten.   

  
Porteføljestyret ble spesielt invitert til å gi innspill på om:   

 

• Beskrivelsen av utfordringsbildet har fanget opp de sentrale utfordringene og 

at disse er beskrevet på en dekkende måte.  

• Innspillet signaliserer et tilstrekkelig høyt ambisjonsnivå og om anbefalingene 

er i tråd med ambisjonene i Forskningsrådets strategi.  

• De spesifikke anbefalingene reflekterer endringsbehovene og gir gode 

anvisninger for hvordan endring kan oppnås. Porteføljestyret bes om å være 

spesielt oppmerksomme på de områdene som det har særskilt kompetanse 

på.  

Administrasjonen presenterte kort innholdet i forslag til revidert langtidsplan.  

Hovedpunkter fra diskusjonen i porteføljestyret: 

• Flere understreket at dette er et godt innspill og at det er mye bra i det 

forliggende utkastet.  

• Det ble etterlyst en bedre beskrivelse av høyere utdanning.   

• Administrasjonen kommenterte at Forskningsrådet ikke er i posisjon til å 

mene mye om høyere utdanning i seg selv. Det Forskningsrådet har vært 

særlig opptatt av og som er løftet fram, er samspillet mellom forskning, 

utdanning og innovasjon.  

• Det er en bra systemforståelse, men systemforståelsen av 

samfunnsutfordringene er ikke er godt nok beskrevet. De er lite synlige, og 

det er litt for mye MAT-NAT og litt lite HUMSAM-perspektiver. Savner også et 

større søkelys på temaet urbanisering som en viktig 

samfunnsutviklingsprosess, bl.a. knyttet til en utvikling hvor færre folk bor i 

utkanten og særlige utfordringer knyttet til byene.  

• Under satsingsområdet HAV, mangler kystsonen.  

• Helse, bør endres til folkehelse og at helse inngår her.  

• Utfordringer knyttet til rekrutteringsstillinger (phd og post doc stillinger) som 

inkluderes i forskerprosjekter og de forpliktelsene som dette gir for UH-

sektoren.  

• Det er viktig med balanse mellom forskningsmiljøene innenfor UoH sektor og 

forskningsinstituttene, for å vise bredden.  

• Flere understreket viktigheten av at de humanistiske og 

samfunnsvitenskapelige perspektiver kommer inn på alle områder. Det er 

bl.a. utfordringer knyttet til den teknologiske utviklingen og dens moralske og 

etiske sider. 

• Det ble stilt spørsmål om dette utkastet skal ut på en åpen høring med ulike 

aktører, som bedrifter, og hvordan prosessen blir videre. 
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• Hvordan få frem insentiver for å ta i bruk innovasjon i offentlig sektor? Behov 

for i større grad å gjøre bruk av hele økosystemet for innovasjon. Koblingen 

opp mot venture capital, er vanskelig for vår portefølje.  

• Det er et stadig større trykk på FNs bærekraftmål som ledende krefter og det 

ble stilt spørsmål om i hvor stor grad disse har lagt føringer på dokumentet.  

• Administrasjonen understreket at bærekraftmålene har ligget til grunn. Styret 

har også vært opptatt av å tenke utover tidsperioden for FNs bærekraftmål 

(lengre tidsperspektiv), og med en ambisjon om å være enda mer 

fremoverlent.  

• Større fokus på ulikhet ble etterlyst, bl.a. ulikhet mellom det urbane og rurale. 

Også problemstillinger knyttet til likestilling og samfunnsmekanismer som 

bidrar til ulikhet.  I tillegg til premisser for kjønnsbalanse er det viktig å få med 

temaer knyttet til mangfold når det gjelder etnisitet etc. 
 

Vedtak: Porteføljestyrets innspill og kommentarer til utkastet til Forskningsrådets innspill 
tas med i den videre bearbeidingen av innspillet.   

 

Sak PSDEMOKRAT 23/21 Revidering av porteføljeplanen 

Styreleder innledet til denne saken og orienterte kort om prosessen så langt. Møtet i 

porteføljestyret i februar var starten på denne diskusjonen. Arbeidsgruppen for 

porteføljestyret og administrasjonen hadde et møte i april der agendaen var:  

1. Hvordan få en felles overbygning som knytter de ulike undertemaene i 
porteføljen bedre sammen?   

2. Hva er det sentrale kunnskapsgrunnlaget for denne porteføljen?    
3. Innspill fra sentrale eksterne aktører. Dette kan hentes fra forskjellige typer 

dialogarenaer, skriftlige runder, digitale møteplasser, o.l.    
 

På grunnlag av innspill fra porteføljestyret og hva som kom fram i møtet i 
april mellom arbeidsgruppen og administrasjonen, er de 
viktigste punktene for det videre arbeid med revidering av porteføljeplanen for 
PSDEMOKRAT:     

 

• Vi må arbeide videre med å få på plass en overbygning innledningsvis i 

planen, som både får fram de store samfunnsutfordringene denne porteføljen 

skal adressere og som løfter fram noen overordnete temaer.   

• De ulike budsjettformålene i porteføljen må knyttes tydeligere 

til denne overbygningen.   

• Porteføljeplanen slik den nå foreligger inneholder mye bra og det er viktig 

å beholde dette. Samtidig er det behov for å omstrukturere teksten noe 

og systematisere stoffet bedre.    

• Noen temaer og problemstillinger mangler eller er for svakt dekket og må 

utdypes eller konkretiseres (bl.a. samfunnssikkerhet og beredskap, 
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utfordringer demokratiet står overfor, digitalisering av offentlig sektor og 

kobling til EU og internasjonalisering)  

• Det må arbeides videre med å få på plass gode målformuleringer, brukermål 

og samfunnsmål.   

• Det er behov for å forenkle og kutte, planen er ordrik og med en god del 

gjentagelser.   

 
De samme agendapunktene som var utgangspunkt for møtet mellom arbeidsgruppen 

og administrasjonen i april, var satt for den videre diskusjonen i porteføljestyret og 

med hovedfokus å første punkt om hvordan få til en felles overbygning i 

porteføljeplanen. Porteføljestyret ble også bedt om å gi eventuelle suppleringer 

til foreløpig liste over det sentrale kunnskapsgrunnlaget 

for porteføljen og også gi innspill til administrasjonen forslag til hvordan den første 

innspillsrunden med sentrale eksterne aktører skal legges opp.  

 
1. Hvordan få en felles overbygning som knytter de ulike undertemaene i 

porteføljen bedre sammen?   
 

Porteføljestyret ble invitert til å diskutere forslag til en overbygning for 
porteføljeplanen som ble lagt fram i styresaken og til å gi innspill til hvordan 
arbeidsgruppen i samarbeid med administrasjonen kan ta videre arbeidet med 
revisjon av porteføljeplanen. Porteføljestyret ble bedt spesielt om å diskutere 
følgende spørsmål: 

  
a. Er de fire samfunnsutfordringene relevante og et riktig utgangspunkt for 

porteføljen?  
b. Er de fem tverrgående temaene sentrale og dekkende for porteføljen?   
c. Gir dette samlet sett et egnet utgangspunkt for å få på plass en overbygning i 

porteføljeplanen for PSDEMOKRAT?  

Hovedpunkter fra diskusjonen i porteføljestyret: 

• Det er oppsiktsvekkende at ikke klima, miljø og energi er tatt inn som 

hovedutfordring. Vi må tørre å bringe våre fagområder inn i de store, 

komplekse og helt sentrale samfunnsutfordringene, slik som klima og miljø.  

• Administrasjonen kommenterte årsaken til at miljø, klima og energi ikke er 

angitt som hovedutfordring skyldes at det er en egen portefølje dedikert til 

denne utfordringen. Det blir viktig å finne grensene mellom denne porteføljen 

og de andre porteføljestyrene. 

• Legges det for mye inn i denne porteføljen nærmer vi oss hele bredden i LTP. 

Klimadiskusjonen kommer inn i enhver diskusjon. Den er et underliggende 

premiss på alle områder og trenger kanskje ikke en egen stolpe, men den kan 

tydeliggjøres i de ulike temaområdene, eksempelvis kan det ses på både som 

et demokratispørsmål og en styringsutfordring. Bør heller gjennomsyre 

planen, enn å bli en egen bolk.  
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• Ønsker mer søkelys på urbanisering som et svært viktig politikkområde. Dette 

er knyttet til hele regionalpolitikken, bl.a. gjennom et distriktsopprør en kan 

se kommer til uttrykk nå. 

• Når det gjeler det horisontale temaet: Politisk og administrativ styring, er det 

viktig å få frem samspillet mellom de forskjellige samfunnsaktørene, offentlig, 

privat, frivillig sektor. Et annet spørsmål er knyttet til hva som skjer med 

kunnskapssamfunnet. Stadig flere tar høyere utdanning, samtidig er det 

tendens til at flere tror på "falsk kunnskap". 

• Under temaet "Samfunnssikkerhet og beredskap", savnes mer om 

krisehåndtering bl.a. knyttet til myndighetenes styringskapasitet og 

styringslegitimitet. 

• Det ble reist spørsmål om det kan være mulig å skissere overordnete 

perspektiver på en annen måte enn ved modellen som nå er valg og de ulike 

"stolpene". Kan vi f.eks. dekke perspektivene bedre gjennom en "donut-

modell"/sirkulær modell?  

• Kunne man fanget opp noe av det som har kommet opp, med å ha en 

tverrgående stolpe med FNs bærekraftmål? 

• Det viktige er at vi diskuterer og har fokus på hva som kan være en 

overbygning for PSDEMOKRAT, og hvordan skal denne utformes og beskrives. 

Fokuset må være rettet mot PSDEMOKRAT-porteføljen og at vi får fram våre 

samfunnsutfordringer og våre forskningstemaer. 

• Porteføljen er bred og har et behov for mer fokus. Teksten er en bra 

sammenfatning av et bredt område. Vi må jobbe oss mot det unike for vår 

portefølje.  

• Konklusjoner vi gjør her er ikke endelige, det er greit at vi prøver oss på en 

modell som definerer viktige dimensjoner og temaer. Vi er på riktig vei med 

dette innspillet.  

 
2. Kunnskapsgrunnlaget for PSDEMOKRAT porteføljen    

 
I innspillfasen er formålet å fange opp trender o.l. som er viktige som 
kunnskapsgrunnlag for revisjonsarbeidet. Porteføljestyret har vært opptatt av at 
porteføljeplanen må fange opp trender og føringer i styringsdokumenter 
som Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning (som nå er til revisjon), 
relevante stortingsmeldinger, NOU-er, relevante utredninger, strategier 
inkludert Forskningsrådets egen strategi.  

  
Administrasjonen hadde utarbeidet en liste med relevante referanser og inviterte 
porteføljestyret til å komme med evt. innspill til kunnskapsgrunnlaget. Det kom 
ikke opp noen konkrete forslag til suppleringer til kunnskapsgrunnlaget i dette 
møtet. Suppleringer til kunnskapsgrunnlaget vil tas med, bl.a. er det ventet at det 
vil komme innspill fra eksterne aktører gjennom møter som gjennomføres tidlig 
høst 2021. 
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3. Innspillsrunde med sentrale eksterne aktører 

Den første innspillsrunden vil være relativt målrettet og avgrenset. Direktorater og 

underliggende etater vil være sentrale i denne innspillfasen, og spesielt 

aktuelle er Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), Direktorat for 

samfunnssikkerhet og sivilt beredskap (DSB) og Direktoratet for 

digitalisering (Digdir). I tillegg vil det være en innspillsrunde med kommunesektoren, 

der KS også vil være en sentral aktør.  

Det er et eget løp for departementene og forskningsmiljøene vil kobles på i den åpne 
høringen, når det foreligger et utkast til revidert porteføljeplan. 

 
Følgende punkter kom opp under diskusjonen: 

 

• Det er viktig å finne et riktig nivå for denne innspillsrunden. Denne dialogen bør 

åpne for å samle søknadsklare aktører og vi bør få med aktører også utenfor det 

det sentrale Oslo. 

• Det ble reist spørsmål om klyngene kan være aktuelle for denne porteføljen å ha 

dialog med. 

• Det kom også spørsmål om hvordan departementene blir involvert. 

Administrasjonen presiserte at dialog med departementene vil skje gjennom de 

etablerte styringsdialogene med Forskningsrådet.  

 
Tidsplan for det videre arbeidet med revisjon av porteføljeplanen for demokrati, 
styring og fornyelse ble presentert:    

 

• Første innspillfase er gjennomført, september 2021  

• Et første utkast til revidert porteføljeplan legges fram for porteføljestyret på 

møtet 23. september 2021  

• Intern behandling i Forskningsrådet og 

i porteføljestyret (på sirk.), oktober/november 2021   

• Utkast til revidert porteføljeplan på åpen høring, desember 2021 - januar 2022  

 

Vedtak: Administrasjonen og arbeidsgruppen for PSDEMOKRAT tar porteføljestyrets 
innspill og kommentarer med i det videre arbeidet med revidering av porteføljeplanen.   

    

Sak PSDEMOKRAT 24/21 Eventuelt 

Det var ingen saker til eventuelt  
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Sak PSDEMOKRAT 25/21 Godkjenning av vedtaksprotokoll 

  Porteføljestyret godkjente vedtaksprotokollen ved møtets slutt. 

Ved en inkurie ble de tre søknadene innenfor humaniora og som ble vedtatt å sette 

på en reserveliste for mulig bevilging fra en egen humaniora-pott, uteglemt i 

vedtaksprotokollen.    

  Vedtak: Protokollen godkjennes 

 


