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 Porteføljestyret for muliggjørende teknologier 

Godkjent referat Møte 5/2021 
Dato Onsdag 17. november 2021 kl. 08.30-11.45 
Sted Digitalt møte (Zoom)  

 
Til stede: Geir Øien (leder) 

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

Forfall:   Heidi Austlid, Stephen McAdam 
 
Observatører:  Finn-Hugo Markussen, KD; Espen Kristoffersen, KMD.   
 
Til stede fra Forskningsrådet:  

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

Sak PSTEKNO 53/21 Godkjenning av sakslisten 
  Saksdokument: Saksliste. 

  Styret hadde ingen kommentarer til sakslisten.  

Vedtak: Sakslisten godkjennes. 

Sak PSTEKNO 54/21 Godkjente referater 
  Saksdokument: Saksfremlegg med tre vedlegg: 1. Godkjent referat fra møte 

PSTEKNO 3/2021. 2. Godkjent referat investeringer i møte PSTEKNO 3/2021. 
3. Godkjent referat sirkulasjonssak PSTEKNO 39/21.  

  Styret hadde ingen spørsmål til referatene.  

 Vedtak: Styret tar godkjent referat fra møte PSTEKNO 4/2021 og referatene fra  
   sirkulasjonssakene PSTEKNO 51/21 og 52/21 til etterretning. 

Sak PSTEKNO 55/21 Spørsmål om habilitet 
   Saksdokument: Saksfremlegg som redegjør for prinsippene for habilitets-  
   vurdering. 

Styret avklarte sin habilitet.  

Vedtak: Ingen inhabilitet meldt. 

Sak PSTEKNO 56/21 Orienteringer 

Administrasjonen orienterte om forslag til statsbudsjett for 2022, der 
Forskningsrådet får en FoU-bevilgning på 10,5 mrd. kroner, en nominell 
nedgang på 48 mill. kroner når det korrigeres for tilbakeføringen av 
engangskuttene i 2021. Virksomhetsbudsjettet er foreslått kuttet med 21 
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mill. kroner. Innenfor FoU-bevilgningen er det foreslått flere nye satsinger 
som vil føre til tilsvarende reduksjon i budsjettene til eksisterende aktiviteter. 
Det legges også opp til å bruke Forskningsrådets avsetninger fra tidligere års 
inntekter til målrettet og spesifisert oppfølging av langtidsplanen. P.t. antas 
det at muliggjørende teknologier får et inntektsbudsjett i 2022 på 815 mill. 
kroner, som er ca. 29 mill. kroner lavere en revidert budsjett 2021 og ca. 2 
prosent lavere enn det som for et år siden var forventet nullvekstbudsjett 
2022. KD har omprioritert midler til TEKNOKONVERGENS, slik Forskningsrådet 
ba om i budsjettforslaget. På spørsmål om hva som skjer med finansieringen 
av Fellesløftet for store, tverrfaglige prosjekter, viste administrasjonen til at 
det er dialog med KD om dette. Styret lurte også på hvor mye av avset-
ningene som er reelt frie midler, noe det ikke er så lett å svare på ettersom 
det er fortløpende endringer i hvor mye som er kontraktfestet (fremtidige 
forpliktelser), bevilget, lyst ut, planlagt utlyst og udisponert. KDs observatør 
viste til at avsetningene er koplet til en rekke ulike kapitler og poster på 
statsbudsjettet. Det er bare Stortinget som kan flytte midler mellom poster 
og dette gjør bruken av avsetninger komplisert. På spørsmål fra styreleder 
om hva som skjer med forskningssentre for næringsdrevet digitalisering, som 
er omtalt i Hurdalsplattformen, ble det opplyst at Forskningsrådet foreløpig 
ikke vet noe mer om dette.  

Det ble også gjort kort rede for Forskningsrådets budsjettforslag for 2023, 
som med 35 enkeltstående satsingsforslag på til sammen 1,6 mrd. kroner er 
innrettet mot å følge opp langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. 
Det er fremmet to satsingsforslag innenfor porteføljestyrets ansvarsområde: 
50 mill. kroner til Muliggjørende teknologiutvikling og 50 mill. kroner til 
Ansvarlig utvikling og bruk av kunstig intelligens.  

Vedtak:  Styret tar orienteringene til etterretning. 

Sak PSTEKNO 57/21 Bevilgningssaker  
 

Sak PSTEKNO 57.1/21 Forberedelse til bevilgningssak IPN 
Saksdokument: Saksfremlegg om behandlingen av IPN-søknader i neste 
styremøte.  

Administrasjonen redegjorde for prosedyren for behandling av søknader om 
innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN) i 2021 og forslag til terskelverdier og 
rangeringsrekkefølge for de IPN-søknadene som porteføljestyret skal vurdere 
for bevilgning i desember fra budsjettformålet TEKNOLOGIKONVERGENS. 

Styret ønsket å vite om IPN-prosedyren innebærer endringer i tidligere 
praksis, noe som ble avkreftet. Administrasjonen viste videre til at portefølje-
styrets IPN-midler inngår i en fellesutlysning og at ekspertene derfor ikke 
forholder seg til selve utlysningsteksten. Styret ga uttrykk for at det er 
positivt å kjenne til rangeringsprinsippene før innstillingsdokumentene legges 
frem. Det ble også spurt om det opereres med én desimal i hovedkarakteren 
ved rangering og om hele karakterskalaen brukes i relevansvurderingen. 
Administrasjonen opplyste at hovedkarakteren er et helt tall som frem-
kommer etter avrunding av gjennomsnittet av de fire delkarakterene. Det 
foreligger en intern prosedyre for relevansvurdering av IPN, der noen 
vurderingspunkter går på generelle krav og føringer i utlysningen og andre på 
utlyste temaer. Temadelen har størst vekt i relevanskarakteren. På spørsmål 
om relevansvurderingen kun er basert på søknaden eller også på ekspert-
vurderingene, ble det svart at det er naturlig å også skjele til relevante 
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ekspertvurderinger, blant annet når det gjelder nyhetsgrad. Videre lurte 
styret på hvorfor nettopp delkarakteren på vurderingskriteriet Forskning og 
innovasjon var foreslått rangert høyest for søknader med lik hovedkarakter. 
Administrasjonen svarte at vurderingen er at denne delkarakteren i størst 
grad får fram om søknadene oppfyller porteføljestyrets strategiske føringer 
for utlysningen. 

Vedtak: For søknader om innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN) som vurderes for 
bevilgning fra TEKNOLOGIKONVERGENS i andre IPN-pulje 2021, vedtar 
porteføljestyret følgende:  
− Alle søknader med karakter 3 eller lavere på ett eller flere av kriteriene 

som ekspertpanelet vurderer, avslås en bloc. 
− Alle søknader med karakter 4 eller lavere på relevanskriteriet avslås en 

bloc. 
− Alle søknader med hovedkarakter 4 eller lavere avslås en bloc. 
− Øvrige søknader rangeres etter hovedkarakter. Søknader med lik 

hovedkarakter rangeres etter karakteren på kriteriet Forskning og 
innovasjon. Søknader som fortsatt står helt likt, rangeres etter 
relevanskarakteren. 
 

Sak PSTEKNO 57.2/21 Forberedelse til bevilgningssak IPO 
Saksdokument: Saksfremlegg om behandlingen av IPO-søknader i neste 
styremøte.  

Administrasjonen viste til foregående sak (57.1/21) og at Forskningsrådet 
ønsker å være konsekvent i hvordan søknader om innovasjonsprosjekt blir 
behandlet og bevilget. Både prosedyre og forslag til terskelverdier og 
rangeringsrekkefølge for innovasjonsprosjekter i offentlig sektor (IPO) er 
derfor lik som for IPN. For IPO vil administrasjonen også legge fram forslag til 
en rangert venteliste med innstilte søknader som det ikke er rom for å 
bevilge innenfor rammen av de utlyste IKTPLUSS-midlene.  

Styret hadde ingen spørsmål til saken.  

Vedtak: For søknader om innovasjonsprosjekt i offentlig sektor (IPO) som vurderes for 
bevilgning fra IKTPLUSS vedtar porteføljestyret følgende:  
− Alle søknader med karakter 3 eller lavere på ett eller flere av kriteriene 

som ekspertpanelet vurderer, avslås en bloc. 
− Alle søknader med karakter 4 eller lavere på relevanskriteriet avslås en 

bloc. 
− Alle søknader med hovedkarakter 4 eller lavere avslås en bloc. 
− Øvrige søknader rangeres etter hovedkarakter. Søknader med lik 

hovedkarakter rangeres etter karakteren på kriteriet Forskning og 
innovasjon. Søknader som fortsatt står helt likt, rangeres etter 
relevanskarakteren. 

− Innstilte søknader som ikke bevilges, settes på venteliste og avslås 
dersom disse ikke oppnår finansiering etter innstilling i andre relevante 
styrer, eller dersom det ikke er tilgjengelige budsjettmidler. 
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Sak PSTEKNO 57.3/21 Oversikt over foretatte bevilgninger 
Saksdokument: Saksfremlegg med oversikt over bevilgningsvedtak på 
porteføljestyrets ansvarsområde som er foretatt av andre enn styret selv.  

Porteføljestyret hadde ingen spørsmål eller kommentarer til oversikten. 

Vedtak: Styret tar rapporteringen til etterretning. 

Sak PSTEKNO 58/21 Revidering av porteføljeplanen – utkast 
Saksdokument: Saksfremlegg med ett vedlegg: 1. Førsteutkast til revidert 
porteføljeplan for muliggjørende teknologier. 

Administrasjonen fortalte at det planlegges for at et endelig høringsutkast til 
porteføljeplan for muliggjørende teknologier blir vedtatt i styremøtet 8. 
desember. Planen vil bli sendt på høring ca. 10. desember og høringsfristen 
er satt til 20. februar. Den endelige porteføljeplanen skal være klar rett over 
påske og skal deretter vedtas av Forskningsrådets styre i juni.  

Administrasjonen gikk deretter raskt gjennom innholdet i porteføljeplanen 
med fokus på endringer i målformuleringer fra forrige styremøte, endringer i 
prioriteringer fra nåværende plan og forslag til tiltak rettet mot henholdsvis 
alle og spesifikke brukermål. Styret ble så delt inn i mindre "summegrupper" 
før styret i plenum kommenterte på innholdet i de foreliggende portefølje-
plankapitlene. Her ble det blant annet påpekt at målformuleringene må 
knyttes enda bedre til porteføljestyrets ansvarsområde, planen bør fokusere 
på bærekraftig utvikling (ikke bare på bærekraftsmålene), ingen av 
bærekraftsmålene bør framheves særskilt, porteføljestyret ønsker å 
eksperimentere og være pilot for Forskningsrådet, Forskningsrådet må stille 
samme krav til alle søkere, RRI-avsnittet bør omformuleres og det må 
etableres rom for utvikling av RRI-faget, tiltakenes konkretiseringsnivå bør 
avstemmes og det må utvikles resultatindikatorer for transformasjon. 
Styremedlemmene har anledning til å sende konkrete innspill til 
administrasjonen. 

Vedtak: Porteføljestyret ber administrasjonen ta styrets vurderinger og innspill med 
inn i arbeidet med å ferdigstille høringsutkastet til porteføljeplan for 
muliggjørende teknologier.  

Sak PSTEKNO 59/21 Møteplan 2022 
Saksdokument: Saksfremlegg med forslag til tidspunkt for styremøter i 2022.  

Styret hadde ingen spørsmål eller innvendinger til den foreslåtte møteplanen 
for 2022.  

Vedtak: Porteføljestyret vedtar følgende møteplan for 2022: 

• Onsdag 26. januar 2022: Fysisk møte kl. 10.00-15.30 

• Tirsdag 15. mars 2022: Digitalt møte kl. 08.30-11.30 

• Onsdag 6. april 2022: Digitalt møte kl. 08.30-11.30 

• Torsdag 16. juni – fredag 17. juni 2022: Fysisk lunsj-til-lunsj-møte  

• Onsdag 14. september 2022: Digitalt møte kl. 08.30-11.30 

• Onsdag 7. desember 2022: Digitalt møte kl. 08.30-11.30 

Sak PSTEKNO 60/21 Eventuelt  

Det var ingen saker til eventuelt. 
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Sak PSTEKNO 61/21 Godkjenning av vedtaksprotokoll 

    Forslag til vedtaksprotokoll ble gjennomgått i møtet. 

Vedtak: Protokollen godkjennes. 

Sak PSTEKNO 62/21 Åpen refleksjon og evaluering av møtet 

Styret takket for gode sakspapirer og gode presentasjoner, og kommenterte 
at summegruppene med fordel kunne vært oppsummert i plenum.  

Styreleder foreslo at det det legges opp til en oppsummering av året i neste 
styremøte.  

Sak PSTEKNO 63/21 Styrets eget møte  

   Ikke gjennomført. 

 


