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 Porteføljestyret for demokrati, styring og fornyelse 

Referat Møte 1/21 
Dato 18. februar 2021, kl. 09:00 – 14:00 
Sted Virtuelt møte 

 
 
Til stede: Eli Skogerbø (ledet møtet under behandling av sak 1-5) 

Jørn Rangnes (ledet møtet under behandling av sak 6-12) 
Eva Falleth 
Moa Bjørnson 
Matz Dahlberg  
Dag Arne Christensen 
Mark Rhinard  
Gunnar O. Hæreid 
Olav Lysne 
Lise Hellebø Rykkja 
Anne Cathrin Østebø 

 
Forfall:   
 
Observatører:  Erik Storm, Finansdepartementet, Espen Koksvik, Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet, May-Kristin Ensrud, Justis- og 
beredskapsdepartementet  

 
Til stede fra Forskningsrådet: 

Vidar Sørhus, Berit Berg Tjørhom, Marte-Eline Stryken, Anne Winsnes Rødland, Janike 
Harsheim, Idun Lyngstad. Geir Aas og Cathrine Torp til stede på sak 10. 

 

Sak PSDEMOKRAT 1/21 Godkjenning av sakslisten 

         Vedtak:  Sakslisten godkjennes. 
 

Sak PSDEMOKRAT 2/21 Spørsmål om habilitet 

         Vedtak:  Det er ikke meldt om inhabilitet i noen av sakene. 

 

Sak PSDEMOKRAT 3/21 Referat fra styremøte 4/20, 8. desember 2020  

Vedtak:  Referatet tas til etterretning. 
 

Sak PSDEMOKRAT 4/21 Orienteringer fra administrasjonen 

     Administrasjonen orienterte om følgende saker: 

• 4.1/21 Gjennomgang av tildelingsbrev og budsjett: Administrasjonen orienterte om 
tildelingsbrev fra departementene for 2021. Denne porteføljen får bevilgninger fra 
Kunnskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Justis- og 
beredskapsdepartementet, Finansdepartementet og Forsvarsdepartementet. Det ble også 
orientert om de ulike føringer, prioriteringer og øremerkinger som følger bevilgningene. 
Dette setter rammer for porteføljens investeringsplan. 
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• 4.2/21 Søknadsbehandlingen 2020: Administrasjonen orienterte om søknadsbehandlingen i 
2020 i lys av debatten som kom i etterkant av behandlingene av Forskerprosjekt. Det var 
blant annet gjort noen grep for å effektivisere behandlingen det året på grunn av covid-19, 
som ikke blir videreført i 2021. Samtidig er Forskningsrådet inne i en omstillingsprosess som 
innebærer effektivisering generelt, og da er også prosessene for søknadsbehandling i 
endring. I den sammenheng er Forskningsrådet opptatt av å ivareta god kvalitet og 
opprettholde god dialog med forskningsinstitusjonene. 
  

• 4.3/21 Evaluering av porteføljestyringen: Administrasjonen orienterte om at det vil bli 
gjennomført en følgeevaluering av overgangen til porteføljestyring i Forskningsrådet. Den vil 
bli utført av en ekstern evaluator og utført over to år fra sommeren 2021 til sommeren 2023. 
 

• 4.4/21 Årsrapportering og porteføljeanalyse: Administrasjonen orienterte om årsrapportene 
som nå utarbeides til departementene. Porteføljeanalysen vil bli utarbeidet i etterkant av 
dette, siden det nå er mye arbeid med søknadsbehandling i vårhalvåret. Både 
Forskerprosjekt og KSP hadde utlysning i februar og skal være ferdigbehandlet før 
sommeren. 

  Vedtak:  Sak 4.1: Porteføljestyret tar informasjonen om tildelingsbrev og budsjett for 
porteføljen 2021 til etterretning. 

 Ingen vedtak i de andre sakene. 
 

Sak PSDEMOKRAT 5/21 Prosess for revisjon av porteføljeplan 

Porteføljeplanene ble vedtatt av Forskningsrådets styre i juni 2020 etter behandling og 
godkjenning i porteføljestyrene. Disse planene var utarbeidet på kort tid, med utgangspunkt i 
eksisterende programplaner og uten omfattende innspillprosesser. Styret vedtok derfor at alle 
porteføljeplanene skulle foreligge i revidert versjon med godkjenning fra Styret innen juni 
2022. Nå begynner arbeidet med å utvikle porteføljeplaner som er forankret i fagmiljø, hos 
departementer og hos andre interessenter. For å sikre en helhetlig porteføljestyring legges det 
opp til en felles og sentralt styrt høringsprosess på tvers av porteføljene, men differensiert mot 
fagmiljøene, departementene og andre interessenter. 

Revisjonsprosessen består av to innspillsfaser. I innspillsfase 1 er formålet å fange opp trender 
o.l. som er viktige kunnskapsgrunnlag for revisjonsarbeidet. I innspillsfase 2 vil det foreligge et 
utkast til revidert porteføljeplan som det ønskes innspill på. 

På møtet ble porteføljestyret bedt om å komme med innspill til sentrale momenter i 
revisjonen, behov for kunnskapsinnhenting og dialog med eksterne aktører, samt organisering 
av arbeidet videre. De diskuterte følgende: 

 
1. Gjeldende porteføljeplan – hvor er det størst potensial og behov for videreutvikling? 
2. Kunnskapsgrunnlag – hvor er det behov og muligheter for utvikling av 

kunnskapsgrunnlag? 
3. Dialog og innspill fra sentrale aktører – hvilke aktører er det behov for dialog med? 
4. Videre prosess og organisering 

Hovedpunkter fra diskusjonen: 

• Porteføljeplanen spenner veldig vidt, og samtidig har departementene tydelige 
føringer i tildelingsbrev og klare behov. I tillegg ser en tydelig de gamle 
programplanene i den første versjonen av planen. Hvordan løsriver vi oss mer fra de 
gamle programplanene og får en helhetlig porteføljeplan når vi skal dekke så bredt og 
samtidig ivareta departementenes ønsker? 
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• Mange temaer er sektorovergripende. I tillegg har porteføljen et overordnet ansvar for 
både samfunnssikkerhet og innovasjon i offentlig sektor på tvers av Forskningsrådets 
porteføljer. Samtidig er det flere temaer som knytter porteføljen sammen på tvers av 
budsjettformål. Dette bør vi jobbe med å tydeliggjøre bedre og få til en god 
overbygning. 

• Forholdet mellom før og nå – hvor mye skal vi ta med fra de gamle programplanene? 
Hva er frihetsgradene våre? 

• Kanskje kan vi ivareta ulike hensyn, hvis vi beholder mye av det gamle, men få til en 
ny, felles overbygning med noen temaer som er brobyggende, uten å slå beina under 
de behovene departementene har og ivareta forutsigbarhet for forskningsmiljøene. 

• Kunne kanskje hatt en prosess der vi starter med å definere våre missions. Hva er 
toppagenda i 2021? Og så gå baklengs og se om vi ivaretar departementenes behov. 

• Det er vanskelig å se tydelige prioriteringer i dag. Hvilket nivå av detaljer skal vi legge 
oss på?  

• Planen bør rettes enda tydeligere mot EU og internasjonal forskning og innovasjon.  

• Hvilke interessenter skal gi innspill? Eksempelvis: departementer, politikere, 
kommuner, fylkeskommuner, regioner, KS, Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap, Nasjonal sikkerhetsmyndighet, forskningssektoren, sivilsamfunnet.  

• Få hørt de svakeste stemmene også i arbeidet. Hva skal til for å bringe dem inn? Vi 
trenger flere innovasjonsgrep og det er viktig at nye stemmer og ulike grupper blir 
hørt. Vi har noen store spørsmål som skal løses framover, med offentlige utgifter som 
øker, en aldrende befolkning, minkende oljeinntekter og så videre.  

• Porteføljeplanen må fange opp trender og føringer i styringsdokumenter som 
Langtidsplanen for forskning, relevante NOUer og stortingsmeldinger og 
Forskningsrådets egen strategi. 

Porteføljestyret var også enige om at det etableres en mindre arbeidsgruppe som skal bistå 
administrasjonen i det videre arbeidet, samtidig som de trekker veksler på resten av 
styremedlemmene. 

Vedtak:  Administrasjonen tar med innspillene fra porteføljestyret i det videre arbeidet med 
revisjon av porteføljeplanen. Styreleder vil sammen med administrasjonen komme 
med forslag til en arbeidsgruppe porteføljestyret som vil bistå administrasjonen i 
arbeidet med revisjonen.  

 

Sak PSDEMOKRAT 6/21 Prosedyre for søknadsbehandling 

Saken ble tatt etter sak 10.  

Administrasjonen orienterte om prosedyrene for søknadsbehandling av Forskerprosjekt og 
Kompetanse- og samarbeidsprosjekt (KSP), som hadde søknadsfrister i februar. 
Administrasjonens innstillinger for søknadene skal behandles på porteføljestyrets møte i juni. I 
dette møtet ble porteføljestyret bedt om å fatte vedtak for prosedyre for søknadsbehandling 
av ulike grupper søknader, samt fatte en bloc-vedtak om avslag for søknader som får 
karakterer under terskelverdi. 

Porteføljestyret støttet innstillingen til vedtak. Det kom også noen innspill og kommentarer til 
behandlingen av søknader i porteføljestyrets møter. Blant annet var det ønske om at 
administrasjonen går gjennom et eksempel på relevansvurdering for å vise porteføljestyret 
hvordan dette gjøres i praksis. Det kom også ønske om å legge til rette for litt mer diskusjon i 
porteføljestyret om hvilke søknader som skal innvilges, der dette er mulig med hensyn til 
søknadsbunken. Det ble påpekt at porteføljestyret har en viktig rolle som kvalitetssikrer av 
administrasjonens behandlingsprosesser, og at de opplever at arbeidet holder god kvalitet. 
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Samtidig ble det spurt om det var mulig å effektivisere tidsbruken der hvor porteføljestyret 
hovedsakelig fungerer som kvalitetssikrer. 

Vedtak:   

Porteføljestyret tar prosedyren for søknadsbehandling til etterretning.   

Følgende prosedyre for søknadsbehandling av Forskerprosjekt vedtas av porteføljestyret: 
 

- Gruppe 1: Søknader med minimum 5 i karakter fra ekspertpanelet og meget god 
relevansvurdering (minimum 5) innstilles til bevilgning og reserveliste. Søknader med høy 
kvalitet og relevans, som ikke bevilges på grunn av for lite budsjett, vil rangeres på en 
reserveliste. Vedtak gjøres i junimøtet. 

 
Dersom antall søknader med karakter 6 og 7 i kombinasjon med tilgjengelig budsjett og 
administrasjonens prioriteringer tilsier at det blir uaktuelt å finansiere 5-ere, kan 
temaansvarlig beslutte å kun relevansvurdere søknader med panelkarakter 6 og 7. Vedtas i 
dette møtet. 

 
- Gruppe 2: Søknader med samlet karakter 5, 6 eller 7 fra ekspertpanelet med karakter 4 eller 

lavere i relevans, innstilles til avslag. Vedtak gjøres i junimøtet. 
 

- Gruppe 3: Søknader med samlet karakter 4 eller lavere fra ekspertpanelet, avslås en bloc. 
Vedtas i dette møtet. 

 

Følgende prosedyre for søknadsbehandling av KSP vedtas av porteføljestyret: 
 

- Gruppe 1: Søknader med minimum 5 i hovedkarakter innstilles til bevilgning og reserveliste. 
Søknader med høy kvalitet og relevans, som ikke bevilges på grunn av for lite budsjett, vil 
rangeres på en reserveliste. Vedtak gjøres i junimøtet. 
 

- Gruppe 2: Søknader med relevanskarakter 4 eller lavere, innstilles til avslag. Vedtak gjøres i 
junimøtet. 
 

- Gruppe 3: Søknader med hovedkarakter 4 eller lavere, avslås en bloc. Vedtas i dette møtet. 

 

Sak PSDEMOKRAT 7/21 Følgeevaluering FORKOMMUNE 

Saken ble tatt etter sak 5. 

Erland Skogli fra Menon presenterte Menons følgeevaluering av programmet for forskning og 
innovasjon i kommunesektoren (FORKOMMUNE). Følgeevalueringsperioden har pågått fra 
2018 til 2020, og gjennom disse årene har Menons arbeid gitt viktige innspill til 
Forskningsrådets arbeid med og for kommunene. I tillegg til leveranser i form av rapporter, 
gjennomførte Menon i 2017 en prosess med programstyret for å revidere programlogikken for 
FORKOMMUNE, som også ligger til grunn for deler av porteføljeplanen for PSDEMOKRAT. 

Porteføljestyret har fått tilgang til Erland Skogli sin presentasjon på møtet, samt Menons 
sluttrapport. Sluttrapporten oppsummerer og samler trådene fra de tidligere delleveransene. 
Den trekker blant annet fram fem viktige effekter av programmet og satsingen på innovasjon i 
offentlig sektor: 

1. Utvikle forståelsen av innovasjon i offentlig sektor. 
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2. Påvirke styringsstrukturer og strategier i både kommuner, fylkeskommuner, hos 
statlige myndigheter, organisasjoner og Forskningsrådet selv. 

3. Utvikle verktøy og virkemidler for offentlig sektor-innovasjon. 
4. Øke finansieringen av innovasjonsprosjekter i offentlig sektor. 
5. Øke forståelsen for betydningen av samarbeid mellom forskere og offentlig sektor. 

Porteføljestyret takket for presentasjonen og kom med spørsmål og kommentarer til 
følgeevalueringen. 

  Vedtak:  Administrasjonen tar porteføljestyrets innspill til etterretning. 

 

Sak PSDEMOKRAT 8/21 Utlysning til offentlig sektor i 2021 

Administrasjonen innledet med å beskrive rammen for årets utlysninger til offentlig sektor. 
Siden 2017 har Forskningsrådet bevilget støtte til prosjekter med midler fra FORKOMMUNE, til 
sammen 33 forprosjekter for Innovasjonsprosjekter, 18 forprosjekter for Førkommersielle 
anskaffelser, 25 Innovasjonsprosjekter i offentlig sektor (IPO) og 1 Førkommersiell anskaffelse 
(FKA). I 2018 ble det lyst ut til sammen 70 millioner kroner, i 2019 40 millioner kroner og i 2020 
38 millioner kroner (i denne utlysningen hadde PSDEMOKRAT også 18 millioner kroner fra 
DEMOS og SAMRISK). I henhold til investeringsplan for PSDEMOKRAT og Langtidsbudsjett for 
FORKOMMUNE er det mindre midler tilgjengelig i 2021 enn tidligere år. FORKOMMUNE har 22 
millioner kroner til prosjekter i år, hvorav 1 million kroner er satt av til forprosjekter for 
Førkommersielle anskaffelser.  

Administrasjonen foreslo derfor å gjøre noen prioriteringer for å ha en mer effektiv 
ressursbruk i forhold til midler som lyses ut, selv om det bryter litt med tanken om at dette er 
en åpen arena. Uten avgrensninger og tydelige prioriteringer risikerer en å få veldig mange 
søknader i forhold til de utlyste midlene. Det er ressurskrevende å søke på disse utlysningene, 
og det er også ressurskrevende å vurdere prosjektene i Forskningsrådet.  

Administrasjonens forslag var å opprettholde den tematisk åpne utlysningen av 
førkommersielle anskaffelser i kommunal sektor, men ha en mer spisset IPO-utlysning på "ungt 
utenforskap". Tematikken er høyaktuell for kommunene. Dette er en stor samfunnsutfordring 
som innebærer store og sammensatte problemer, hvor mange aktører har en rolle. Samtidig 
har Forskningsrådet erfart at prosjekter rettet mot barn og unges utfordringer ofte kan falle 
mellom de tematiske utlysningene på utdanning og helse.   

Porteføljestyret drøftet om det kunne være aktuelt å prioritere andre temaer, og ble enige om 
å støtte forslaget til innstilling.   

  Vedtak:  Porteføljestyret gir sin tilslutning til at FORKOMMUNE-midlene til IPO lyses ut til 
prosjekter som tar tak i utfordringer knyttet til ungt utenforskap. Denne delen av IPO-
utlysningen avgrenses i dialog med andre relevante porteføljer.  

 Porteføljestyret gir sin tilslutning til at FKA lyses ut med samme tematisk ramme som 
forprosjekter for FKA. 

. 

Sak PSDEMOKRAT 9/21 Internasjonalt samarbeid og Horisont Europa 

Administrasjonen innledet om Horisont Europa og muligheter for internasjonalt samarbeid, 
med vekt på offentlig sektor-aktører. Det ble redegjort for det nye rammeprogrammet, 
Horisont Europa, og om EUs satsing på såkalte missions, om norske byers og regioners 
muligheter for å delta i europeiske partnerskap og eksempler på hva noen av dem allerede gjør 
i dagens rammeprogram Horisont 2020. Det ble også orientert om Forskningsrådets 
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virkemidler for offentlige aktører. Porteføljestyret ble bedt om å diskutere hvordan denne 
porteføljen skal bidra til å øke norsk deltakelse i EUs nye rammeprogram på de tematiske 
områdene som ligger innenfor porteføljens ansvarsområde, og bidra til at offentlig sektor og 
offentlige aktører kan involveres i bredden av det nye rammeprogrammet og i missions-
satsingene.  

Porteføljestyret takket for presentasjonen og kom med innspill og spørsmål. Det ble nevnt om 
mulighetene for å sette større krav til europeisk samarbeid i utlysningene, å forsøke og tune 
utlysningene slik at vi får en portefølje som matcher EU. Flere krav til nettverk og samarbeid 
mellom for eksempel kommuner og fylkeskommuner, ble også nevnt. Samtidig ble det påpekt 
at særlig mindre kommuner kan trenge støtte og ressurser for å utvikle bestiller kompetanse 
og prosjektutviklingskompetanse, og til å delta i nettverkssamarbeid. De mangler også ofte den 
kompetansen og støtten som trengs for å fylle alle funksjoner i et EU-prosjekt. Imidlertid er det 
gode eksempler på vellykket prosjektsamarbeid når små kommuner går sammen med 
fylkeskommunen. For øvrig kom det forslag om å tenke samordning av tiltak med andre 
porteføljer.  

         Vedtak:  Administrasjonen tar porteføljestyrets innspill til etterretning 

 

Sak PSDEMOKRAT 10/21 Kommunikasjon, mobilisering og porteføljestyrets rolle 

Fra Forskningsrådets kommunikasjonsavdeling innledet Geir Aas og direktør Cathrine Torp om 
arbeidet med ekstern kommunikasjon og mobilisering, og de orientere om 
kommunikasjonsarbeidet generelt i Forskningsrådet og mer detaljert om arbeidet med og 
kommunikasjonsmålene for offentlig sektor.  

Porteføljestyret takket for presentasjonen og bemerket at mange av utfordringene knyttet til 
mobilisering av offentlig sektor-aktører var gjenkjennelige. 

Hovedpunkter fra dialogen: 

• Forskningsinstitusjoner er vant til å søke og til å få både tilslag og avslag. Det er ikke 
kommuner og brukerorganisasjoner, og det er lett å gå i kjelleren etter et avslag. De 
trenger derfor støtte. Det er også viktig med tydelig og god kommunikasjon. Å trekke 
fram gode enkelthistorier kan gi både tips og inspirasjon. 

• Det er lurt at Forskningsrådet samarbeider med andre aktører, som KS og relevante 
klynger og nettverk, i tillegg til å bruke egne regionansvarlige. 

• Porteføljestyrets medlemmer har en kontaktflate mot potensielle søkere. De kan ikke 
ta en rolle som pressetalspersoner for Forskningsrådet, men de kan gjerne mobilisere i 
kraft av sine egne posisjoner på feltet.  

• Én ting er Forskningsrådets kommunikasjonstiltak, en annen er prosjektenes 
kommunikasjonstiltak. De kan ofte være konservative. Hva om Forskningsrådet 
utviklet en idébank for å hjelpe prosjektene til å tenke litt nytt og kreativt? 

Vedtak: Administrasjonen tar porteføljestyrets innspill til etterretning. 
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Sak PSDEMOKRAT 11/21 Eventuelt  

Det kom spørsmål om hvorvidt Forskningsrådet har vurdert å endre på det nye årshjulet. Det 
ble påpekt at for forskningsinstitusjonene faller de nye søknadsfristene samtidig med andre 
frister, som årsrapporter og årsregnskap, og dette er veldig utfordrende for administrasjonene.  

Det ble også spurt om hvor lenge porteføljestyrets medlemmer skal sitte. I mandatet står det 
at medlemmene er oppnevnt for fire år, men at det rulleres slik at halvparten av medlemmene 
byttes ut annethvert år. Nå har dette første porteføljestyret sittet i to år, og administrasjonen 
ble bedt om å undersøke når det er planlagt at halvparten byttes ut. 

Det ble ikke meldt inn noen vedtakssaker. 

Vedtak:  Ingen vedtakssaker under eventuelt. 
 

Sak PSDEMOKRAT 12/21 Godkjenning av vedtaksprotokoll  

Porteføljestyret godkjente vedtaksprotokollen ved møtets slutt. 

Vedtak:  Protokollen godkjennes. 
 


