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 Porteføljestyret for muliggjørende teknologier 

Godkjent referat  Møte 6/2020 
Dato 9. desember 2020 kl. 08.30 – 13.00 
Sted Forskningsrådet, digitalt møte (Zoom)  

 
Til stede: Geir Øien (leder) 

Heidi Austlid  
Nuria Espallargas 
Ellen-Marie Forsberg 
Marianne Fyhn 
Rita Glenne 
Lars Holden  
Shahzad Rana 
Karoline Schjetne  

 
Forfall:   Eivind Valen, Stephen McAdam 
 
Observatører:  Finn-Hugo Markussen, KD; Espen Kristoffersen, KMD; Thomas Malla, NFD. 
 
Til stede fra Forskningsrådet:  

Hilde Erlandsen, André Fossen Mlonyeni, Aase M. Hundere, Jacob E. Wang, Helge 
Rynning, Trine Paus m.fl. 
 

Sak PSTEKNO 58/20 Godkjenning av sakslisten  

  Saksdokument: Saksliste. 

  Styret hadde ingen innspill til dagsorden. 

Vedtak: Sakslisten godkjennes. 

 

Sak PSTEKNO 59/20 Godkjente referat fra møte PSTEKNO 5/2020 og sirkulasjonssak 57/20 

  Saksdokument: Saksfremlegg vedlagt godkjente referat hhv. fra møte 
PSTEKNO 5/2020 og sirkulasjonssak PSTEKNO 57/20. 

  Styret hadde ingen kommentarer til referatene. 

Vedtak: Godkjent referat fra møte PSTEKNO 5/2020 og fra sirkulasjonssak PSTEKNO 
57/20 tas til etterretning. 

 
Sak PSTEKNO 60/20 Spørsmål om habilitet 

   Saksdokument: Saksfremlegg som redegjør for prinsippene for habilitets-  
   vurdering. 

 
Inhabilitet faller i mange tilfeller bort når styret foretar bevilgninger og avslag 
en bloc basert på terskelverdier, og dette er derfor foretrukket metode i alle 
bevilgningssaker. Når ulike en bloc alternativer er i konkurranse med 
hverandre eller bloc'ene åpnes for diskusjon om enkeltsøknader, vil 
inhabilitet imidlertid slå inn. Administrasjonen hadde på forhånd bedt 
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styremedlemmene melde inn potensiell inhabilitet i sakene PSTEKNO 62.1/20 
og 62.2/20. Styret diskuterte styremedlemmenes habilitet i disse to sakene 
og i de øvrige vedtakssakene i møtet. 

Vedtak: Ingen inhabilitet meldt. 

 

Sak PSTEKNO 61/20 Orienteringer 

Administrasjonen viste til styrets vedtak fra september (møte 4/2020, sak 
46/20) om ekstern dialogprosess knyttet til revidering av porteføljeplan. Etter 
dette har Forskningsrådet hatt møte med ti departementer for å diskutere 
veien videre etter at de tre nasjonale teknologistrategiene går ut på dato, det 
er utarbeidet en tidsplan for Forskningsrådets innspill til revidert langtidsplan 
(LTP), som skal være ferdig i oktober 2021, og det er besluttet en felles 
prosess i Forskningsrådet for revidering av porteføljeplaner. Konsekvensen er 
at den eksterne innspillfasen må legges til Q2-Q3 og de reviderte portefølje-
planene vil bli sendt på felles høring rundt årsskiftet 2021-2022 før de ferdig-
stilles og vedtas i Forskningsrådets styre i juni 2022.  

Forskningsrådets styre skal ha en overordnet diskusjon om innspillet til 
revidert LTP i februar. I den forbindelse er det utarbeidet en sak til portefølje-
styrene, der det bes om deres vurderinger bl.a. knyttet til målbildet i LTP. 
Porteføljestyret får denne saken til behandling i januarmøtet. LTP vil også 
være tema i senere styremøter.   

Vedtak: Orienteringene tas til etterretning. 

 

Sak PSTEKNO 62/20 Bevilgningssaker 
 

Sak PSTEKNO 62.1/20  NANO2021 – Bevilgning til IPN 2020, tredje pulje  

Saksdokument: Saksfremlegg med to vedlegg: 1. Innstillingsdokumenter og  
2. Liste søknader. 
 
Styrets behandling av saken er redegjort for i eget investeringsreferat fra 
møte PSTEKNO 6/2020. 
 

 
Sak PSTEKNO 62.2/20 NANO2021 – Bevilgning til forskerprosjekter i åpen utlysning  

Saksdokument: Saksfremlegg med to vedlegg: 1. Innstillingsdokumenter og  
2. Lister innstillinger – tre alternativer inkludert rangerte ventelister. 

 
Styrets behandling av saken er redegjort for i eget investeringsreferat fra 
møte PSTEKNO 6/2020. 
 

 
Sak PSTEKNO 62.3/20 BIOTEK2021 – Bevilgning til samarbeidsprosjekter som støtter opp 

om utvikling av bioøkonomien 

Saksdokument: Saksfremlegg med to vedlegg: 1. Innstillingsdokumenter og  
2. Rangeringsliste (alle søknader). 
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Styrets behandling av saken er redegjort for i eget investeringsreferat fra 
møte PSTEKNO 6/2020. 

 
 
Sak PSTEKNO 62.4/20  IKTPLUSS – Bevilgning til innovasjonsprosjekter i offentlig sektor  

Saksdokument: Saksfremlegg med to vedlegg: 1. Innstillingsdokumenter og  
2. Liste innstilte søknader. 
 
Styrets behandling av saken er redegjort for i eget investeringsreferat fra 
møte PSTEKNO 6/2020. 

 
 

Sak PSTEKNO 62.5/20 BIOTEK2021 – Allokering av midler til IPN  

Saksdokument: Saksfremlegg om allokering av midler i BIOTEK2021 til 
innovasjonsprosjekter i næringslivet (IPN). 

 
Årets avsetning av 30 mill. kroner i BIOTEK2021 til Kommersialiserings-
prosjekter har foreløpig ikke resultert i prosjektbevilgning. Samtidig har 
Forskningsrådet i høst mottatt mange gode bioteknologisøknader til den 
løpende utlysningen av Innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN). I saken ble 
styret anbefalt å allokere midler til bioteknologirelevante IPN-prosjekter, da 
dette både vil støtte opp om porteføljeplanens mål om å styrke innovasjon 
og næringsutvikling på feltet og også bidra til at budsjettoverføringene i 
BIOTEK2021 ikke øker ytterligere.  

Styret sluttet seg til administrasjonens anbefaling.  

Vedtak: Inntil 30 mill. kroner allokeres fra BIOTEK2021 til finansiering av bioteknologi-
relevante IPN-prosjekter med høy kvalitet vurdert for finansiering fra BIA. 
Ansvaret for bevilgning ligger hos Porteføljestyret for industri og 
tjenestenæringer. 

 
Sak PSTEKNO 62.6/20 Oversikt over foretatt bevilgninger   

Saksdokument: Saksfremlegg med oversikt over bevilgningsvedtak på 
porteføljestyrets ansvarsområde som er foretatt av andre enn styret selv.  

Administrasjonen orienterte kort om bevilgningene fra budsjettformålene 
innenfor styrets ansvarsområde som er foretatt i perioden september-
november 2020 av andre enn styret. 

Vedtak: Styret tar rapporteringen til etterretning.  

 

Sak PSTEKNO 63/20 Ny konvergenssatsing – innretning 

Saksdokument: Saksfremlegg med forslag til innretning av ny konvergens-
satsing med tre vedlegg: 1. Behandlingen av teknologikonvergens i styre-
møtene 2020, 2. Investeringsplan for muliggjørende teknologier 2021-2023 
og 3. Oppsummering styreseminar 18. november 2020.  
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Porteføljestyret har behandlet innhold og utforming av den nye satsingen 
Teknologikonvergens ─ grensesprengende forskning og radikal innovasjon i 
flere styremøter i 2020 og i styreseminaret avholdt 18. november 2020. I 
investeringsplanen for 2021-2023 er det planlagt å utlyse 250 mill. kroner til 
satsingen i 2021. Styret var i saken bedt om å bidra i konkretiseringen av 
satsingens overordnede budskap og strategiske prioriteringer, som grunnlag 
for administrasjonens utforming av de første utlysningene. Administrasjonen 
viste til at styret har ønsket at satsingen innledningsvis skal være bottom-up, 
og at det derfor planlegges utlysninger i 2021 inspirert av EIC Pathfinder 
Open. Dette innebærer utlysning av innovasjonsprosjekter i næringslivet med 
løpende søknadsmottak, felles utlysning av forskerprosjekter og samarbeids-
prosjekter med felles søknadsfrist og utlysning av læringsarenaer.  

Styret roste administrasjonen for å ha fanget opp styrets signaler på en god 
måte. Det ble vist til at EIC Pathfinder er en god modell til inspirasjon, men at 
Forskingsrådet må ha høyere ambisjoner for sin satsing enn hva EU har, bl.a. 
når det gjelder RRI. I den videre diskusjonen ble blant annet følgende trukket 
frem: Må tydeliggjøre hva vi er ute etter. Risiko er mer enn blue sky, risiko 
ikke et mål i seg selv, må følges av høyt potensial. Handlingsrommet knyttet 
til dagens evalueringskriterier må avklares; hvordan relevansvurdere og 
hvordan vurdere kriteriene opp mot hverandre? Næringslivet må med i et 
bredt utvalg prosjekter. Mulighet for små prosjekter er positivt, men mange 
samarbeidspartnere krever store prosjekter; kan prosjektstørrelse differen-
sieres på søknadstype? Eksperimentelle forsøk er dyrt, differensiere på 
kostnadstype? HumSam utover RRI må med i satsingen. Krav til TRL-nivå bør 
sees nærmere på. Må få folk sammen som ellers ikke kommuniserer med 
hverandre. Én eller flere læringsarenaer? Må diskutere hva vi skal bruke 
nettverk til.  

Vedtak: Styret ber administrasjonen jobbe videre med utlysningsplanene for 
konvergenssatsingen i 2021 med utgangspunkt i de innspillene som ble gitt i 
møtet, og ber administrasjonen orientere i neste styremøte hvordan 
innspillene tenkes tatt videre 

 

Sak PSTEKNO 64/20 Forskningsrådets budsjettfordeling for 2021 og budsjettforslag for 
2022 

Saksdokument: Saksfremlegg om antatt inntektsbudsjett i 2021 og hvordan 
muliggjørende teknologier inngår Forskningsrådets budsjettforslag for 2022.  

   
Administrasjonen orienterte om antatt inntektsbudsjett fra departementene 
i 2021 for budsjettformålene under porteføljestyret. Inkludert Simula-
bevilgningen på ca. 123 mill. kroner, forventes det et samlet budsjett på 849 
mill. kroner, en økning på 108 mill. kroner fra årets budsjett 2020. Styret ble 
også orientert om Forskningsrådets budsjettforslag for 2022, der fem av 33 
satsingsforslag involverer budsjettformål under styret. Tre av disse er blant 
de 12 satsingene som Forskningsrådet har løftet fram som prioriterte 
vekstforslag på tvers av departementene. I nullvekst foreslås det bl.a. å 
omprioritere 110 mill. kroner til Teknologikonvergens.  

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.  
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Sak PSTEKNO 65/20 Møteplan 2021 

Saksdokument: Saksfremlegg med forslag til tidspunkt for portefølje-
styremøter i 2021.  
 
Forslaget til møtedatoer for styret i 2021 tar utgangspunkt i Forskningsrådets 
årshjul, der særlig tidspunkt for prosjektbevilgninger og beslutning om 
investeringsplan for kommende år har vært styrende. Møteplanen er også 
tilpasset implementering av teknologikonvergenssatsingen, arbeidet med 
revidert porteføljeplan og innspill til revidert langtidsplan for forskning og 
høyere utdanning (LTP). Styret var i saken bedt om å vedta følgende møte-
plan for 2021:  

• Møte PSTEKNO 1/2021: Fredag 22. januar 2021, kl. 0900-1200. Virtuelt møte. 

• Møte PSTEKNO 2/2021: Torsdag 22. april 2021, kl. 0900-1200. Virtuelt møte. 

• Møte PSTEKNO 3/2021: Torsdag 17. juni – fredag 18. juni 2020. Fysisk todagers 
møte. 

• Møte PSTEKNO 4/2021: Onsdag 22. september 2020. Fysisk heldagsmøte.  

• Møte PSTEKNO 5/2021: Onsdag 17. november 2020, kl. 0900-1200. Virtuelt møte. 

• Møte PSTEKNO 6/2021: Onsdag 8. desember 2021. Fysisk heldagsmøte.  

Vedtak: Porteføljestyret vedtar foreslått møteplan for 2021.  

 

Sak PSTEKNO 66/20 Eventuelt 

   Det var ingen saker til eventuelt. 

Vedtak: Ingen vedtak. 

 

Sak PSTEKNO 67/20 Godkjenning av vedtaksprotokoll  

    Forslag til vedtaksprotokoll ble gjennomgått og justert i møtet. 

Vedtak: Protokollen godkjennes. 

 

Sak PSTEKNO 68/20 Åpen refleksjon og evaluering av møtet 

Styreleder fikk ros for god møteledelse og administrasjonen for gode 
saksfremlegg. Det ble framhevet at diskusjonene var både gode og nyttige, og 
at det digitale møteformatet fungerer stadig bedre.  

 

Sak PSTEKNO 69/20 Styrets eget møte 

   Ikke gjennomført. 

 


