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21/7973 Porteføljestyret for humaniora og samfunnsvitenskap 

Sakliste Møte 3/2021 
Dato og klokkeslett  Torsdag 30.09. kl. 10.00 – 16.00  

Sted Zoom og møterom Nansen 2 

Sak PSHUMSAM 25/21 Godkjenning av saklisten    

Sak PSHUMSAM 26/21 Godkjent referat fra møte 2/21, 17.06-18.06.2021  

Varsel om godkjent versjon av referat ble sendt ut per epost 30.08.2021, og 

ligger i Sharepoint-mappen for møte 2/21. Porteføljestyret bes om å ta 

referatet til etterretning.     

Sak PSHUMSAM 27/21 Spørsmål om habilitet 

Sakstype: Beslutning   

Porteføljestyret bes om å vurdere styremedlemmenes habilitet for alle saker 

på saklista. Det er styret som fatter vedtak i habilitetsspørsmål.    

Sak PSHUMSAM 28/21 Resultatet av søknadsbehandlingen i 2021 og informasjon om 

søknadsbehandlingen i 2022  

Sakstype: Orientering 

Orientering om det endelige utfallet av søknadsbehandlingen i 2021 for 

Banebrytende forskning og om søknadsbehandlingen i 2022.   

Saksdokumenter: 

• Tabelloversikt  

Sak PSHUMSAM 29/21 Behandling av søknader om Stort, tverrfaglig forskerprosjekt til 

FRIHUMSAM til fristen 10.2.2021 – Fellesløft IV 

Sakstype: Beslutning   

 

Porteføljestyret bes om å fatte vedtak om bevilgning eller avslag for 

søknader om Stort, tverrfaglig forskerprosjekt, basert på tilbakemeldinger fra 

universiteter og øvrige forskningsinstitusjoner. 

 

Saksdokumenter: 

• Saksframlegg m/1 vedlegg 

Sak PSHUMSAM 30/21 Porteføljeanalyse 

   Sakstype: Diskusjon   

 

Porteføljestyret bes om å diskutere funn i porteføljeanalysen og gi innspill til 

videre utvikling av analysen. 

Saksdokumenter: 

• Saksframlegg m/2 vedlegg  
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Sak PSHUMSAM 31/21 Porteføljeplan etter innspillsrunde   

Sakstype: Diskusjon   

 

Porteføljestyret bes om å diskutere hvilke endringer som bør gjøres i 

porteføljeplanen på bakgrunn av kommentarene i den eksterne 

innspillsrunden. 

 

Saksdokumenter:  

• Saksframlegg m/2 vedlegg 

Sak PSHUMSAM 32/21 Investeringsplan    

Sakstype: Beslutning   

 

Porteføljestyret bes om å kommentere og godkjenne forslaget til 

investeringsplan for humaniora og samfunnsvitenskap. 

Saksdokumenter:  

• Saksframlegg m/1 vedlegg 

Sak PSHUMSAM 33/21 Opptrappingsplan for humaniora 

  Sakstype: Diskusjon   

 

Porteføljestyret bes om å diskutere funnene i rapporten, særlig med henblikk 

på tiltakene framover.   

 

Saksdokumenter: 

• Saksframlegg m/2 vedlegg  

 

Sak PSHUMSAM 34/21 Dialog med tematiske porteføljestyrer  

Sakstype: Diskusjon   

 

Porteføljestyret bes om å diskutere opplegg for innspill til porteføljeplaner og 

eventuell dialog med relevante tematiske porteføljestyrer.  

Saksdokumenter: 

• Saksframlegg  

Sak PSHUMSAM 35/21 Nordisk plattform for åpen publisering 

Sakstype: Beslutning   

 

Porteføljestyret bes om å vurdere om det ønsker å støtte nordiske SSH-

tidsskrifter i fremtiden og om plattformfinansiering gjennom NORDFORSK 

kan være en gjennomførbar løsning.  

Saksdokumenter: 

• Saksframlegg m/2 vedlegg  
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Sak PSHUMSAM 36/21 Plan for forskerrekruttering 

  Sakstype: Diskusjon   

   

Porteføljestyret bes om å gi innspill til Forskningsrådets plan for 

forskerrekruttering.  

 

Saksdokumenter: 

• Saksframlegg m/5 vedlegg (vedleggene ligger etter saksframlegget)   

Sak PSHUMSAM 37/21 Orienteringer  

• Resultater fra første runde i søknadsbehandling i CHANSE-utlysningen  

 

Saksdokumenter: 

• 1 vedlegg 

Sak PSHUMSAM 38/21 Møter høsten 2021 og i 2022 

  Det er tidligere fastlagt følgende møter i høst:  

• tirsdag 16. november (ordinært møte) 

• tirsdag 23. november (JUREVAL) 

   

Vi planlegger følgende møter i 2022:  

• Uke 12-13 fellesmøte for de tre porteføljestyrene (doodle sendes ut) 

• 25.-26. august – bevilgningsmøte 

• Slutten av oktober/begynnelsen av november (dato bestemmes senere) 

• Vi vurderer senere om det er behov for ett møte til i 2022 

Sak PSHUMSAM 39/21 Eventuelt         

Sak PSHUMSAM 40/21 Godkjenning av vedtaksprotokoll 

 


