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Norges forskningsråds styre 

Dato: Torsdag 4. februar 2021, kl. 10:00 – 16:00 

Sted: Digitalt - Teams 

Sak S 01/21 Godkjenning av sakslisten 10:00 -  

Sak S 02/21 Godkjent referat fra styremøte 8/20, 4.12  - vedlegg 

Sak S 03/21 Spørsmål om habilitet

Sak S 04/21 Orienteringer – vedlegg b-mappe
- saker besluttet av styreleder 
- muntlige 
- skriftlige fra administrasjonen  

            -10:45 

Sak S 05/21 Innspill til LTP: 
- foresight studien – resultater og vurderinger så langt  
- Internasjonalisering i Langtidsplanen for forskning og høyere 

utdanning 

10:45-12:30 

LUNSJ 12:30-12:55 

Sak S 06/21 FRIPRO – Søknadsprosess og søknadsomfang 12:55-13:30 

Sak S 07/21 Revisjonsplan 2021  13:30-13:50

Sak S 08/21 Midtveisevaluering av to sentre under FORINNPOL 13:50-14:15 

Sak S 09/21 Humaniora optimaliseringsmidler – justering av finansieringsgrad 14:15-14:30 

Sak S 10/21 Styresaker 2020 og 2021 - vurdering 14:30-15:15

Sak S 11/21 Eventuelt    15:15-15:25 

Sak S 12/21 Vedtaksprotokoll godkjennes   15:25-15:30 

Sak S 13/21 Oppsummering  15:30-16:00 
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Norges forskningsråds styre 

Dato

Sted 

Fredag 4. desember 2020, kl. 10:00 – 16:00

Virtuelt møte (Teams)  

Tilstede: 

Hilde Tonne - leder  
Kenneth Ruud – nestleder 
Lars Harry Vorland  
Kirsti Hjemdahl  
Pinar Heggernes 
Jan Magnus Aronsen 
Mette Halskov Hansen  
Eli Aamot  
Tomas Kåberger   
Eimund Nygaard  
Eirin Isaksen Winsnes  
Vemund Riiser  

Forfall:   

Tilstede fra Forskningsrådet: 

Anne Kjersti Fahlvik, Fungerende administrerende direktør 
Fridtjof Unander, områdedirektør Bærekraft og grønt skifte 
Jesper W. Simonsen, områdedirektør Samfunnsutvikling og digitalisering 
Kristin Danielsen, områdedirektør Internasjonalisering og forskningssystemet 
Yves Boulmer, områdedirektør Analyse og porteføljestyring  
Tove Karin Stølen, områdedirektør Virksomhetsstyring og teknologi 
Cathrine Torp, områdedirektør Kommunikasjon og brukeropplevelse 
Randi Søgnen, stabsdirektør  
Trine Tengbom, internrevisjonen 
Tobias Ellingsen, referent 
Bjørn Skavlan (sak 133) 
Trine Monsen (sak 133) 
Johan Skivik Aubell (sak 134) 
Hanne Merethe Hanson (sak 134) 
Paal-Erik Strande Olsen (sak 134) 
Stig Slipersæter (sak 135) 
Asbjørn Mo (sak 136, 137) 
Ralph W. Bernstein (sak 136, 137) 
Siv J. Soriano (sak 136, 137) 
Petter Helgesen (sak 138) 
Hilde Vestrheim (sak 141) 
Ann Kristin Nyrønning, Backer Skeie (sak 141) 
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Sak S 129/20 Godkjenning av sakslisten 

Vedtak:  Sakslisten godkjennes. 

Sak S 130/20 Godkjent referat fra styremøte 7/20, 29.10  

Vedtak:  Referatet godkjennes. 

Sak S 131/20 Spørsmål om habilitet 

Vedtak:  Kenneth Ruud erklærte seg inhabil i Sak S 141/20 Oppfølging ny administrerende direktør. 

Sak S 132/20 Orienteringer  

1. Saker besluttet av styreleder  

Skriftlig orientering om forlenget oppnevningsperiode for Styringsgruppen for Kjønnsbalanse i 

toppstillinger og forskningsledelse. 

2. Muntlige 

Fungerende adm.dir. orienterte kort om følgende saker: 

• Regjeringens Nordområdemelding ble lagt frem i forrige uke. Meldingen har bra 
vektlegging av forskning og kunnskapsutvikling og peker på Forskningsrådets 
nordområdestrategi.  

• Avtale i Stortinget om statsbudsjettet for 2021 som innebærer noen kutt i FoU-budsjett 
og virksomhetsbudsjett i Forskningsrådet 

• Bred medieomtale av Forskningsrådet siste periode. 

• Kunnskapsgrunnlagskonferansen ble gjennomført som en digital konferanse 25. 
november med tema Missions på norsk. Det var ca. 1670 personer som har sett 
sendingen og det har kommet gode tilbakemeldinger fra deltakerne gjennom en 
spørreundersøkelse.  

• For niende gang har Forskningsrådet gjennomført måling av nordmenns tillit til 
forskning. Den er rekordhøy: 89 prosent av de spurte svarer at de har meget stor eller 
ganske stor tillit til forskning.  

3. Skriftlige fra administrasjonen 

• Kunnskapsgrunnlagskonferansen (KGK) 2020: Missions 

• Oppfølging av Polarevalueringen 

• Oppfølging av CCS-prosjektet "Langskip" – webinar 

• FNs havforskningstiår: Lansering av satsingsforslag 

• Framtidig organisering av offisiell FoU-statistikk 

• Prosess for revisjon av porteføljeplanene 

• "Demonstrasjonsprosjekt i næringslivet" (IP-D) 

• Lisensutvalg for deling og gjenbruk av forskningsdata 
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• Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur – innkomne søknader til fristen 18.november 
2020 

Vedtak:  Orienteringene tas til etterretning. 

Sak S 133/20  Budsjettfordeling 2021 

Anne Kjersti Fahlvik innledet. Styret skal vedta det samlede forskningsbudsjett for 

Forskningsrådet for 2021 ved å fordele Forskningsrådets inntekter på de budsjettformålene som 

det enkelte porteføljestyret, Styret og bevilgende utvalg har ansvar for. Bjørn Skavlan presenterte 

budsjettfordelingen for 2021 og redegjorde for de viktigste endringene fra 2020.  

Styret diskuterte "lånemekanismen", der Forskningsrådet får ett-årlige kutt i bevilgningene 

samtidig som aktivitetsnivået skal opprettholdes, og hvordan dette bør håndteres. Styret støttet 

at denne mekanismen må betraktes som et lån og ikke som et ordinært kutt, men at dette først 

og fremst må forstås som et budsjett-teknisk grep.  Kuttene gjør at Forskningsrådet i 2021 får et 

aktivitetsnivå som er betydelig høyere enn det tildelingene skulle tilsi. Styret anser at dette 

innebærer en akseptabel risiko gitt føringer om å opprettholde aktivitetsnivået og at 

Forskningsrådet foreløpig har likviditet til å håndtere dette. Styret ba administrasjonen om å få 

jevnlig presentert en analyse av Forskningsrådets likviditet i kommende styremøter. 

Styret vurderte at budsjettet for 2021 gir en relativt god oppfølging av revidert budsjettforslag fra 

Forskningsrådet og at tildelingene bidrar til oppfølging av Forskningsrådets strategi. Det er særlig 

grønn omstilling som får vekst i budsjettet. Styret fikk bekreftet at budsjettavtalen i Stortinget i 

liten grad endrer profilen på Forskningsrådets budsjett og budsjettfordeling. 

Styret mente at fremstillingen av saken ikke i tilstrekkelig grad fikk frem at budsjett 2021 er et 

relativt godt budsjett når det tas hensyn til lånemekanismen. Styret erkjente at budsjett-

fordelingen er en stor og krevende sak og at det derfor må legges ytterligere arbeid i å få frem 

hovedlinjene i saken på en tydeligere måte. Detaljeringsnivået i saken ble oppfattet som 

passende.   

Vedtak:  Styret slutter seg til de premissene som er lagt til grunn for budsjettfordelingen for 2021. Styret 
godkjenner budsjettfordelingen 2021. Eventuelle endringer som følge av Styrets behandling 
innarbeides i den endelige budsjettfordelingen. 

Administrerende direktør gis fullmakt til å justere budsjettfordeling 2021 på grunnlag av 
Stortingets endelige budsjettbehandling og tildelingsbrev fra departementene. Fullmakten gis 
under forutsetning av at det ikke skjer vesentlige endringer i Stortingets endelige budsjettvedtak. 

Administrerende direktør gis fullmakt til å justere fordelingen mellom budsjettformålene innenfor 

de tildelte rammer, i samsvar med formålet satt for de enkelte budsjettformålene.  

Sak S 134/20 Virksomhetsbudsjettet og virksomhetsrisiko 

Anne Kjersti Fahlvik innledet. Forskningsrådet har planlagt med å bruke alle administrative 

avsetninger i 2020. Det medfører at budsjettet på vel 800 mil. kr blir strammere i årene 

fremover. Johan Aubell presenterte hovedpostene i budsjettet og fremhevet de viktigste 

endringene i 2021 i forhold til 2020. Det er blant annet satt av mer midler til innleie i 2021 

for å kunne avlaste en forventet stor arbeidsbelastning i forbindelse med søknadsbehandling 

i første halvår. Risikobildet ble presentert på et overordnet nivå som en oppfølging av sak S 
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107/20 som styret behandlet i møtet 10. september 2020.  

Styret stilte oppklarende spørsmål om prioriteringene som ligger til grunn for budsjettet. 

Styret mente at det var satt av urealistisk mye til å dekke lønnsoppgjøret for 2021 og at dette 

kan gi sub-optimale beslutninger og profil på budsjettet. Styret la vekt på at det er viktig å 

tenke helhetlig på kompetanse i organisasjonen, og at det må settes av tilstrekkelig med 

midler for å utvikle den.  

Styret diskuterte risikoanalysen og berømmet god systematikk i dette arbeidet. Styret var 

enige i tiltakene som var presentert for å ta ned risikoene. Styret utfordret imidlertid 

administrasjonen på om risiko er vurdert til å være litt for lav på noen områder. Styret 

ønsket å få presentert sannsynlighet- og konsekvensskala med behandlingsregler ved neste 

oppdatering av risikomatrisen.  

Vedtak:  Styret godkjenner forslaget til virksomhetsbudsjett og eiendomsbudsjett for 2021. Styret tar 

oppdatert vurdering av virksomhetsrisiko til orientering. Vesentlige endringer skal legges frem i 

forbindelse med tertialrapporteringen.

Sak S 135/20 Rammer for Forskningsrådets innspill til revidert langtidsplan 

Anne Kjersti Fahlvik introduserte saken og orienterte om at Forskningsrådets innspill til 

langtidsplanen også vil være på agendaen på styremøtene gjennom 2021. Stig Slipersæter 

presenterte trender og utfordringer som er utgangspunkt for arbeidet og overordnede 

rammer for Forskningsrådets innspill.  

Styret berømmet notatet og presentasjonen som dannet utgangspunkt for styrets diskusjon. 

Styret mente at notatet dekket viktige utfordringer og trender, men at dette kan suppleres 

med flere perspektiver. Styret diskuterte samfunnsmessige trender og utfordringer, trender 

innenfor forskning og innovasjon, strategi og systemperspektiver knyttet opp mot mulige 

innspill til langtidsplanen. Styret diskuterte også utfordringsbildet og rammer for 

Forskningsrådets innspill og anbefaler at man legger alternativ 2 "Tegne et nytt målbilde 

drevet av endrede utfordringer" til grunn for det videre arbeidet med innspillet. Målbildet 

justeres og tilpasses etter hvert som arbeidet går framover. 

Vedtak:  Styret vurderinger og synspunkter legges til grunn for det videre arbeidet med innspillet til 

revisjon av langtidsplanen.

Sak S 136- Søknader om innlemmelse i grunnfinansieringsordningen: 

137/20 - Sak S 136 RISE PFI ønsker statlig grunnbevilgning 

- Sak S 137 Smart Innovation Norway ønsker statlig grunnbevilgning 

Kristin Danielsen og Asbjørn Mo innledet. Forskningsrådet har et strategisk ansvar for 

instituttsektoren og tildeler drøyt 1,1 mrd. kr årlig i grunnfinansiering. Forskningsrådet 

forvalter grunnfinansieringen til forskningsorganisasjoner omfattet av Regjerningens 

retningslinjer for statlig grunnfinansiering av forskningsinstitutter og forskningskonsern. 

Forskningsrådet har vurdert søknadene om innlemmelse i grunnfinansieringsordningen opp 

mot gjeldende retningslinjer for statlig grunnfinansiering, og Forskningsrådets utdyping av 



Godkjent referat      Styremøte 08/2020

disse. Admirasjonens vurderinger ble presentert for styret i saksfremlegget og satt i kontekst 

gjennom en kort innledning. 

Styret diskuterte mulige konsekvenser av å gi grunnbevilgning til RISE PFI som i hovedsak er 

eid av et svensk forskningskonsern. Det ble diskutert om dette vil kunne gi økt aktivitet i 

Norge eller om grunnbevilgning vil kunne føre til at eierne investerer mindre i Norge. Styret 

støttet at Forskningsrådet anbefaler at RISE PFI tas inn i grunnfinansieringsordningen. Styret 

ba administrasjonen om å komme tilbake i et senere styremøte med en strategisk og 

prinsipiell vurdering om hvordan utenlandseide virksomheter bør håndteres i 

grunnfinansieringsordningen.  

Styret diskutert status og utvikling for Smart Innovation Norway sett opp mot gjeldende 

retningslinjer for statlig grunnfinansiering. Styret støttet at Forskningsrådet anbefaler at 

Smart Innovation Norway ikke tas inn i grunnfinansieringsordningen. Styret ønsker at 

Forskningsrådet holder kontakten med Smart Innovation Norway med for å bidra til 

selskapets videre utvikling og eventuelle fremtidige kvalifisering. 

Vedtak:  Styret Forskningsrådet anbefaler Kunnskapsdepartementet om å inkludere RISE PFI i 
ordningen for statlig grunnbevilgning for forskningsinstitutter og at grunnfinansiering 
utbetales direkte til instituttet selv, ikke til det svenske moderselskapet RISE AB. Dette 
forutsetter en dispensasjon fra gjeldende retningslinjer for statlig grunnfinansiering av 
forskningsinstitutter og forskningskonsern. 

Forskningsrådet anbefaler Kunnskapsdepartementet om ikke å inkludere Smart Innovation 
Norway AS i ordningen for statlig grunnbevilgning for forskningsinstitutter.  

Sak S 138/20 Forskningsrådets satsing på banebrytende forskning (FRIPRO) – økt 

tildelingsramme 

Anne Kjersti Fahlvik innledet kort om bakgrunnen for forslaget om å øke tildelingsrammen for 

Forskningsrådets satsing på banebrytende forskning (FRIPRO). Petter Helgesen presenterte saken 

og gikk gjennom status for søknader til FRIPRO samt estimerte innvilgelsesprosenter med dagens 

finansieringsramme. Det fremmes forslag om at FRIPRO tilføres ytterligere 150 MNOK utover 

eksisterende tildelingsramme for søknadsåret 2020. Det foreslås også en økning på inntil 300 

MNOK for søknadsåret 2021 forutsatt at innvilgelsesprosenten er maksimalt 10%. Det vil 

medføre om lag 1 mrd. kr i negative avsetninger for ordningen, som tilsvarer at ca. et årsbudsjett 

tildeles på forhånd. 

Styret diskuterte utfordringene knyttet til sterk tilsøkning og uttrykte bekymring over den lave 

innvilgelsesprosenten som fører til at mange søknader med svært høy kvalitet må avslås.  Dagens 

situasjon er uheldig og ikke ønskelig over tid. Styret støtter administrasjonen i at flere 

søknadsbegrensende tiltak må vurderes. Styret diskuterte også om evalueringsprosessen kan 

videreutvikles, blant annet for å gi søkere som får avslag bedre tilbakemeldinger. Styret ønsker å 

få en sak som ser på helheten i finansiering av grunnleggende forskning der FRIPRO sees i 

sammenheng med andre finansieringsordninger nasjonalt og internasjonalt.  

Styret støtter forslaget om å øke tildelingsrammen for FRIPRO i 2020 og 2021 og mener at det 

innebærer en akseptabel risiko å bygge opp negative avsetninger på opp mot et årsbudsjett for 

FRIPRO. 
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Vedtak:  Styret FRIPRO tilføres ytterligere 150 MNOK til tildelingsrammen for 2020 og inntil 300 MNOK til 

tildelingsrammen for 2021 forutsatt innvilgelsesandelen ikke overstiger 10 % ved å belaste KDs 

kap. 285, post 52 Langsiktig grunnleggende forskning.  

Styret slutter seg til forslaget om fordeling av FRIPRO tildelingsrammen mellom de tre 

fagporteføljene som vist i tabellen.  

Sak S 139/20 Eventuelt

Sak S 140/20 Vedtaksprotokoll godkjennes 

Sak S 141/20 Oppfølging ny administrerende direktør 

Styreleder innledet om prosessen så langt for tilsetting av administrerende direktør og Ann-
Kristin Nyrønning fra rekrutteringsbyrået BackerSkeie redegjorde nærmere 
for rekrutteringsprosessen.   

Kravspesifikasjonen for stillingen ble utformet etter en bred og involverende prosess med 
relevante interessenter og basert på denne ble det utformet en kravspesifikasjon som 
dannet grunnlaget for utlysing av stillingen. Stillingen ble lyst ut 23.10.2020 og søknadsfrist 
var 23.11.2020. Det meldte seg 16 søkere totalt og en av disse trakk seg etter 
frist. Styreutvalget traff 8 kandidater til intervju og utvalget valgte å presentere to 
finalekandidater for Styret sammen med en anbefaling om å tilby stillingen til den ene av 
disse. Styret kommenterte på forslaget fra styreutvalget og gav sin tilslutning til 
innstilingen.   

Vedtak: Styret godkjenner innstilingen fra Styreutvalget om å tilby stillingen som administrerende 
direktør til Mari Sundli Tveit.

Sak S 142/20 Oppsummering 
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Saksfremlegg Styremøte 1/2021

Sak S 05/21:  Innspill til Langtidsplan for forskning og høyere 
utdanning 

Til Styret
Fra Administrerende direktør 

Ansvarlig direktør Randi Søgnen / Kristin Danielsen 
Saksbehandler Stig Slipersæter 
Vedlegg 1. Futures analysis for the Research Council of Norway 

2. Internasjonalisering i Langtidsplanen for forskning og høyere 
utdanning 

Bakgrunn  
Som del av Styrets behandling 4. desember 2020 diskuterte Styret noen overordnede 
samfunnsmessige trender og hvilken betydning de kunne ha for utformingen av innspillet til 
langtidsplanen (LTP). På dette møtet legges det opp til en grundigere behandling av to elementer i 
forbindelse med innspillet. 

Hvorfor saken fremmes 
Det er to siktemål med saken: 

1. Redegjørelse for arbeidet med og foreløpige funn fra den brede og involverende prosessen 
(fremtidsanalysen) Styret besluttet å sette i gang (Styremøte 4-20). 

Damvad Analytics og RAND Europe har utarbeidet vedlagte notat (Vedlegg 1) som dels oppsummerer 
tilnærmingene som benyttes og dels de foreløpige funnene fra analysen. Dette vil bli utdypet i en 
presentasjon i møtet. Materialet vil bli videreutviklet gjennom workshops og andre metoder, og 
Styret vil senere få seg forelagt den endelige rapporten. Analysen forventes å kunne gi Styret innsikt i 
trender, mulige scenarier, satsingsområder og utviklingsbehov for norsk forskning og innovasjon, 
mulige missions etc. Analysen bygger på bred involvering og det forventes at den vil gi et utvidet 
grunnlag for å diskutere trender og avledede prioritering som grunnlag for innspillet. 

2. Internasjonalisering i innspillet  
Internasjonalt samarbeid og samspill mellom nasjonale og internasjonale virkemidler forventes å bli 
helt sentralt i forsknings- og innovasjonspolitikken framover, og prioriteringer angående norsk 
deltakelse i Horisont Europa og andre internasjonale finansierings- og samarbeidsordninger vil være 
svært viktig i innspillet til langtidsplan. Vedlagte notat (Vedlegg 2) redegjør for de viktige 
problemstillinger knyttet til internasjonalisering og reiser noen spørsmål som det er ønskelig at Styret 
diskuterer. 

I denne saken inviteres Styret til å: 

1. Diskutere implikasjonene for det videre arbeidet med innspillet med bakgrunn i en orientering om 
arbeidet med foresight-studien og de foreløpige funnene. 

2. Diskutere noen problemstillinger knyttet til internasjonalisering og på den bakgrunn gi foreløpige 
signaler om prioriteringer av internasjonalisering i innspillet. 

Hovedpunkter  
Notatet fra Damvad Analytics og RAND Europe (vedlegg 1) redegjør for metode og status på sitt 
arbeid, inkludert involvering. De vil også vise hovedtrekkene i grunnlagene for arbeidet med de 
scenariene som nå skal utvikles. Hensikten med orienteringen og diskusjonen er å vise Styret hvilke 
drivere som legges til grunn og få noen innledende refleksjoner på mulige områder som bør løftes 
fram i det videre arbeidet med innspill til langtidsplanen. Det vil også være nyttig for konsulentene å 
få tilbakemeldinger som kan øke relevansen i deres arbeid fram mot sluttrapportene. 
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Notatet om internasjonalisering (vedlegg 2) tar for seg tre hovedspor for internasjonalisering: 
1. Horisont Europa og EØS-midlene  

2. Samarbeid med Europa for øvrig 

3. Multi- og bilateralt samarbeid globalt  

På bakgrunn av notatet inviteres Styret til å drøfte følgende spørsmål med tanke på å gi signaler om 
hva som bør vektlegges i innspillet til LTP: 

1. Gitt at vel 25 prosent av de konkurranseutsatte forsknings- og innovasjonsmidlene i Norge 

kommer via EU, hvordan bør dette reflekteres i revidert LTP?  

2. I Hvordan bør LTP beskrive samspillet mellom nasjonale og europeiske virkemidler? 

3. Hvordan bør LTP bidra til at norsk næringsliv – i samarbeid med andre sektorer i Norge og 

internasjonalt – når opp i den globale konkurransen og samtidig bidrar til en kunnskapsbasert 

utvikling innenfor LTPs prioriteringer?  

4. Er det områder innenfor det nordiske samarbeidet som bør intensiveres? 

5. Hvordan kan internasjonalt samarbeid knyttet til globale og internasjonale problemstillinger 

løftes frem i revidert LTP?  

Videre saksgang  
Styrets synspunkter vil legges til grunn for det videre arbeidet med innspillet. Planen er at Styret på 
neste møte vil få seg forelagt en foreløpig disposisjon for innspillet, samt at det vil bli satt av tid til en 
grundigere diskusjon av ett eller flere tema. 

Forslag til vedtak 
Styret ber om at arbeidet med innspill til Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning 
videreføres med utgangspunkt i de fremlagte notatene og de momenter som fremkom i møtet. 
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Futures analysis for the Research Council of Norway 

This purpose of this document is to summarise for the Executive Board of the Research Council of Norway (RCN) the research that 
has been undertaken so far on the RCN-commissioned study that RAND Europe and DAMVAD Analytics are carrying out to 
help inform the future of research and innovation (R&I) in Norway.  

Overview of the study 

RCN has commissioned RAND Europe and DAMVAD Analytics to carry out a futures study to contribute to 
the development of a robust evidence base for RCN’s input to the revision of the Long-Term Plan for Research 
and Higher Education 2019-2028. The study will also help inform RCN’s internal decision making, strategies, 
and organisational activities. The study will focus on five main strategic areas identified in RCN’s current strategy 
for the next ten years: (i) oceans; (ii) green transition; (iii) health and welfare; (iv) cohesion and globalisation; and 
(v) technology and digitalisation. RCN’s three objectives over the strategy period are: (i) sustainable development; 
(ii) ground-breaking research and radical innovation; and (iii) restructuring of the business and public sectors. If 
achieved, these objectives could help to realise RCN’s overarching desired outcome of a well-functioning 
research and innovation system. To achieve these goals requires a set policy levers or actions to help steer the 
system towards the outcomes of interest. Thus, identifying and implementing a set of targeted, strategic and 
challenge-based actions – i.e. priority missions – within and across RCN’s five strategic areas could help form 
the basis for recognising concrete focus areas for the future. Furthermore, the successful implementation of these 
missions will also need the establishment of robust structural measures to enable the development of a resilient 
R&I environment in Norway.  

We are using a mixed-methods, participatory approach to the research to achieve the three main deliverables as 
set out in Figure 1. The methods include literature reviews, stakeholder interviews, a survey of the public, 
crowdsourcing ideas and information from experts, future scenario analyses, and workshops. Over the course of 
the study, we have engaged with (and will continue to engage with) a broad range of stakeholders across academia, 
government, industry, the not-for-profit sector, RCN, and the general public.  

Figure 1. High-level overview of our conceptual steps to implement the research. 

The high-level steps of the study and the progress for each step are outlined below: 

1. In the first phase of the study, through a detailed trend analysis for each strategic area we have collected 
and analysed wide-ranging evidence to help develop a robust knowledge and information base. We have 
identified the main trends, enablers, barriers, and uncertainties that will potentially shape the strategic 
area over the next ten years. The trend analysis will also inform our thinking around priority missions 
and structural measures. The trend analysis synthesises evidence from the main data collection activities 
as outlined below. 
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2. We are currently in the second phase of the study, in which we are designing and developing plausible 
future scenarios (further information about this is provided in the next section) using the information 
collected in phase 1 of the research. These scenarios will be used – in expert workshop settings – to test 
proposed missions/policy measures.  

3. In the final phase of the study, we will identify a set of structural measures to facilitate the development 
of a strong and resilient research and innovation environment in Norway, using interviews, desk 
research, and the findings from the trend analysis.   

Preliminary findings from the research 

In the boxes below, we summarise some of the key high-level trends, enablers, barriers, and uncertainties that 
we have identified for each strategic area that draws on the literature review and stakeholder interviews (a more 
comprehensive list of trends, enablers, barriers and uncertainties for the strategic areas is provided in Table 1 in 
Annex A). 

Oceans 

 The ocean and the blue economy are key sectors for Norway. The marine-based industries constitute the largest 
industries and value creators for Norway in terms of exports and jobs, and oceans are a large part of Norwegian’s 
everyday lives.  

 Norway’s positions of strength in this area include fishing, aquaculture, offshore petroleum extraction, and 
shipping: 
o Norwegian aquaculture is perceived as a solution in solving hunger and ensuring better nutrition 

worldwide. However, buying local, lack of access to sustainable feed for aquaculture, and emerging 
diseases will place greater pressure on the Norwegian fish- and aquaculture industry.  

o Norway is a recognised world-leader in maritime industries and technologies. Smarter and greener 
shipping will play a key role in the reduction of CO2 in heavy transportation.  

o There is increased pressure on the use of petroleum to innovate Norway’s oil industry, but sustainable 
petroleum extraction is perceived as a ‘quick fix’ rather than as a solution for sustainability.  

 In addition, the impact from climate change, pollution and other types of anthropogenic effects; consumer 
demand, attitudes and knowledge; international cooperation and trade; collaboration between the private 
and public sector; access to qualified labour; and technology and digitalisation act as a backdrop to drive a 
lot of changes in this area. 

 Uncertainties include the extent to which trade barriers are harmful for the Norwegian seafood markets and the 
impact of climate change and acidification on oceans. 

Green transition

 The areas of focus include the circular economy, the use and re-use of resources, and new business models for 
green solutions: 
o Norwegian companies are becoming increasingly aware that efficiency is not enough to become 

carbon-neutral, and innovation and emerging technologies are becoming increasingly important. 
Norwegian companies can gain a competitive advantage on the European export market by providing 
solutions for circular systems. 

o Individuals play a key part in the green transition, and active citizenship and involvement of citizens will 
play a bigger role. 

o The green transition relies on global, national and local initiatives and solutions: including city-level 
initiatives and locally produced goods, insurance companies and investors, and national mobility barriers 
to infrastructure in nature.  

o The focus on biodiversity challenges existing technologies like hydropower. 
 The speed of environmental consequences; consumer demand, attitudes and knowledge; international 

cooperation, demand, and trade; collaboration between the private and public sector; procurement strategies 
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and costs; technology and digitalisation; and access to qualified labour drive developments and changes 
across the strategic area.  

 Uncertainties include how fast generational and behavioural change is happening and the extent to which 
necessary technology can meet the demands of the green transition.  

Health and Welfare

 Norwegians lead healthier and longer lives than citizens in many European countries. The Norwegian health 
system’s capacity to deliver high-quality treatment and care to the population is also increasing. This is a result 
of private and public sector collaboration and increase in health and healthcare research that is funded and 
performed in universities and hospitals. This is predicted to increase with the personalisation of medicine and 
healthcare and as health and welfare delivery becomes smarter.  

 However, Norway faces challenges with the cost of healthcare delivery and research. Health and care delivery 
at a national and municipal level is also complex and lack some interlinkages. The ageing population is 
expected to put pressure on Norwegian health budgets. There are also other challenges related to social 
inequality in health, education, and living conditions in Norway and globally. The prevalence of non-
communicable diseases, mental health disorders, and treatment gaps are also predicted to create challenges 
for the health and welfare sector in Norway.  

 Other underlying enablers and drivers across the strategic area include the use of technology and digitalisation; 
digital inclusion and competence; international cooperation; access to qualified labour; the geographical 
spread and location of citizens in Norway; the rise of antimicrobial resistance; trust in public sector delivery; and 
the involvement of users in the Norwegian healthcare system.  

 Uncertainties include pandemics and other unexpected events. The green transition also changes how we think 
about the health and welfare sector and is forcing us to rethink how the environmental and climate impacts of 
the sector can be reduced.

Technology and digitalisation

 Technology and digitalisation present enormous potential for growth, can help solve major societal challenges, 
and contribute to Norway’s transition to a more knowledge-based economy. Some key areas that present 
important opportunities include technologies such as the Internet of Things, industrial data, advanced 
manufacturing, robotics, 3-D printing, blockchain technologies, and artificial intelligence. 

 Digitalisation facilitates increasing convergence of technologies. Today, the impacts of digitalisation are felt at, 
differing stages of development, across many sectors including, agri-food, automotive and transportation, retail, 
health, banking, the media, music and gaming industries and many more. It will have an impact on the public 
sector, in the development of medicines and diagnostic tools in health, and can potentially help reduce 
greenhouse gas emissions and improve the environment. In research and innovation, digitalisation makes 
processes more data-driven, faster and more collaborative.  

 In the future, digitalisation is expected to underpin innovations across many sectors including personalised 
solutions, greener solutions, new services, and lower production and service costs – leading to increased 
productivity.  

 Underpinning these developments are the specific applications of biotechnology, nanotechnology, and 
artificial intelligence in Norway; socially responsible research and innovation; the volume, availability, and cost 
of data; digital skills, competencies, trust and inclusion; national strategies and policies; demographic change; 
and climate change and environmental impacts.  

 Uncertainties include that the long-term effects of emerging technologies on society are unknown and that 
technology development and adoption may slow down in the future. Social and regulatory norms can also act 
to constrain digital applications and data.

Globalisation and cohesion 

 Globalisation presents great opportunities for the world’s economies, cultures and populations and is driven by 
cross-border trade in goods and services, technology, and flows of investment, people and information. At the 
same time, this interconnectedness has also brought with it a sense of anxiety regarding social cohesion, 
reflecting the uncertainties and perceived ill effects of globalisation. 

 Underlying enablers and barriers for globalisation include: an increased global awareness of climate change, 
multilateral institutions and geopolitical power constellations, Norway’s ‘soft power’ internationally, and 
Norway’s contribution to development work at an international level.  

 Norway’s welfare state is characterised by small social differences, a high level of trust in public institutions and 
a strong civil society. However, demographic changes such as an ageing and more socially and culturally 
heterogeneous population, and increased social and economic inequalities can potentially weaken the 
Norwegian welfare state and challenge the legitimacy of democratic institutions. 
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 Other underlying enablers and barriers for cohesion include: technology, digitalisation and automation and the 
impact on service delivery and employment; demographic change such as immigration levels; tax levels and 
public sector funding; unionisation; public and private sector collaboration; education spending; and the 
polarisation of the public debate. 

 Uncertainties for both globalisation and cohesion include the speed of environmental consequences, Norway’s 
role in international processes, and the stability of international agreements. 

The information collected has enabled us to develop a deep and rounded understanding of the status quo and 
direction of travel within (and outside) the research and innovation landscape for each strategic area. By analysing 
the information in the trend analysis, we identified a long-list (n~145) of Political, Economic, Social, 
Technological, Legal, and Environmental (PESTLE) factors that can influence the five strategic areas. These 
factors – which are interlinked and uncertain – have served as key inputs to the scenario development phase of 
the study. Developing a set of in-depth scenarios will: facilitate the anticipation of what might happen in the next 
ten years; help reflect changes in the wider R&I system and the ‘macro’ environment; and support the 
identification of a set of priority missions for RCN.1 We are currently in the process of refining the long-list of 
factors (also drawing on inputs from experts) and beginning to map them to two broad scenarios sets as described 
below (see Table 2 in Annex A for the long-list of factors mapped to the two scenario sets). 

The longlist of factors are being used in the scenario development phase of the study for:  
i) A cross-impact analysis to understand potential links between factors, to identify the most important 

factors, and to rank the factors in terms of importance and uncertainty (in progress); 
ii) Developing expert-driven projections/potential directions of travel for the prioritised critical factors 

(in progress); 
iii) Undertaking quantitative analysis to identify future scenarios using consistency and cluster analysis 

(to be completed); 
iv) Building scenario narratives of the future (to be completed), and; 
v) Testing missions using the scenario approach in workshops (drawing on the two scenario sets) (to 

be completed). 

To build scenarios of sufficient depth, we will develop two scenario sets, each with 3-4 scenarios that are based 
on a set of 15-20 prioritised critical factors (Table 2 summarises the PESTLE factors identified for the two 
scenario sets). By having two sets of scenarios, each with a relatively large number of PESTLE factors, we will 
maintain the detail required in the scenarios to support the development of meaningful missions/policy actions 
for each of the strategic areas, while at the same time allowing the missions to be set against a broader landscape. 
With the two sets of scenarios, we will also be able to more effectively deal with the relatively wide-ranging 
strategic areas of technology and digitalisation and cohesion and globalisation. They are very interconnected with 
different sectors, cut across the other strategic areas, and are inter-related with each other as well. The two 
scenario sets encompass:  

 Scenario set 1: A scenario set broadly covering areas such as health, welfare, education, training, service 
industries, cohesion, and relevant technologies. To an extent, this aligns with the health and welfare and 
cohesion and globalisation strategic areas, with technology and digitalisation again playing a role. 
However, it also covers some aspects of green transition (e.g. in relation to the circular economy) and is 
more focused on Norwegian domestic agenda. 

 Scenario set 2: A scenario set broadly covering sectors/areas such as energy, transport, climate, polar 
research, food production (land and sea), other industries like forestry, globalisation and relevant 
technologies. To an extent, this covers the main aspects of the oceans and green transition strategic areas, 
with a focus on the economy and Norway’s outward facing role, but also incorporate relevant elements 
of the technology and digitalisation and cohesion and globalisation strategic areas.  

1 An informal deliverable containing the long-list of factors for each strategic area and their explanations was submitted to RCN in December 2020. 



Sak S 05.1/21: Forskningsrådets innspill til Langtidsplan Vedlegg 1 

5 
RAND Europe CONFIDENTIAL 

Discussion points for meeting 

Below we offer a selection of questions that, time permitting, would be helpful to discuss with the Executive 
Board at the meeting: 

 Do the main trends, enablers, barriers, and uncertainties that we have identified resonate with you? What 
might be some of the other factors that could be important in Norway, particularly with respect to the 
Norwegian research and innovation system? 

 What are some of the key policy challenges for RCN associated with transforming research and 
innovation in Norway?  

 Do you have any thoughts in relation to the levels of specificity of the missions and structural measures? 

 Are there other areas that you think missions may be needed for to achieve RCN’s overarching 
objectives? 
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Annex A

Table 1. Summary of the main trends, enablers, barriers and uncertainties associated with each strategic area 

Oceans Green Transition Health and welfare Technology and 
digitalisation 

Globalisation and 
cohesion 

 Demand for more data, 
monitoring and predictable 
models for understanding ocean 
dynamics. 

 A rise of invasive alien species pose 
threats to entire ecosystems.  

 Higher demand for cybersecurity 
solutions in off-shore industries.  

 Increasing focus on sustainable 
methods of petroleum extraction. 

 Smarter and greener shipping for 
the reduction of CO2 in heavy 
transportation. 

 Increased attention to the holistic 
nature of ocean ecosystems  

 Norwegian aquaculture is 
perceived as a solution in solving 
hunger and ensuring better 
nutrition worldwide. 

 Buying local will put pressure on 
the Norwegian fish- and 
aquaculture-industry. 

 Consumer demand for product 
labelling and product origins will 
play a greater importance for fish 
products. 

 The green transition is driven by 
tighter connections in the systems  

 There is increasing company 
awareness that efficiency is not 
enough to become carbon 
neutral  

 Individuals are playing a larger 
part in the green transition  

 Increasing awareness that the 
green transition requires system-
wide change. 

 City level initiatives and locally 
produced goods gain a more 
prominent role  

 Insurance companies and 
investors play a more important 
role 

 Increased focus on the social and 
distributional impact of the green 
transition 

 The focus on biodiversity will 
challenge existing technologies 
like hydropower 

 Increased symbiosis between 
sectors  

 Business models and pressure for 
regulation regarding repair 
services will become of higher 
importance 

 Rapid developments in 
technological innovation and 
digitalisation. 

 Demographic change and an 
aging population. 

 Increasing personalisation of 
medicine and healthcare. 

 Health and healthcare research 
funded and performed in 
universities and hospitals is 
increasing. 

 Non-communicable diseases are 
having an increasingly important 
impact on Norway. 

 Increasing demand for qualified 
health care personnel in Norway.  

 The prevalence of mental 
disorders in Norway is increasing. 

 Digitalisation facilitates increasing 
convergence of technologies 

 Artificial intelligence and ‘big 
data’ will be central components 
of digitalisation 

 Digitalisation makes R&D data-
driven, faster and more 
collaborative 

 Expected to help to improve the 
environment through innovations 
in energy and transport 

 Expected to provide seamless and 
user-friendly services in the public 
sector 

 Expected to underpin 
development of medicines and 
diagnostic tools in health and 
healthcare 

 Aggregated datasets are 
expected to improve monitoring 
of public health and wellbeing 

 Biotechnology is expected to play 
an important role in aquaculture, 
seafood, and management of the 
marine environment 

 Industrial biotechnology is 
expected to contribute to 
environmentally friendly industrial 
processes and products 

 Nanotechnology and advanced 
materials could lead to 
developments in high 
performance computing. 

 Increasing public discussion about 
the need for ethical and 
responsible research and 
innovation 

 An increased global awareness of 
climate change  

 Increased automation of jobs.  
 An increase in migration presents 

challenges  
 The multilateral system and 

international cooperation is facing 
increasing pressure from new and 
emerging powers. 

 Norway’s ageing population and 
demographic change 

 The number of people in poverty in 
Norway is increasing 

 Access to (sustainable) feed for 
aquaculture 

 The political and regulatory 
framework for circular systems. 

 Health research and innovation 
takes place in a complex system. 

 Healthcare is expensive in Norway 

 The computing and energy cost of 
using big data sets 

 Russia is demonstrating increasing 
assertiveness and military power. 
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Oceans Green Transition Health and welfare Technology and 
digitalisation 

Globalisation and 
cohesion 

 Emerging diseases pose a future 
threat. 

 Innovation must live up to high 
security standards in maritime 
industries.  

 Access to private capital in the 
aquaculture industry 

 Global focus on renewable 
energy sources  

 Global environmental 
cooperation 

 Geopolitical changes to 
international ocean cooperation 

 Access to qualified labour 
 Lack of streamlining across data 

sources and regions for innovation 
in technologies 

 National mobility barriers caused 
by nature  

 The incentive scheme for 
researchers relies heavily on 
publications  

 Social reluctance to change 
behaviour 

 Cultural barriers  
 Technologies develop slowly 
 Lack of digital knowledge and 

infrastructure for circular systems 
 Data quality varies across nations 

and regions 

 The geographical spread and 
location of citizens in Norway  

 Skilled labour shortages in the 
health and care sector  

 Digital inclusion and competence 
 Vaccine nationalism 
 Social inequalities in health  
 Ethical challenges and dilemmas 

with the use of emerging 
technologies for health and 
welfare 

 The rise of antimicrobial resistance 
 Mental health treatment gaps 

 Mismatch between available and 
required digital skills 

 Funding and continuity of funding 
is necessary 

 The level of public trust in science 
and technology. 

 Awareness and uptake of the term 
RRI amongst the nano-scientific 
community 

 Digital security and privacy 
protection challenges 

 Emerging technologies present 
potential risks of harm to human 
health and the environment 

 The processing capacity of 
computers 

 The cost of acquiring new scientific 
knowledge 

 Norway’s productivity growth 
labour force participation  

 Integration of low-skilled migrants 
into the labour market.  

 Instability in the Middle East and 
North Africa  

 Discrimination against vulnerable 
groups 

 Lack of binding carbon reduction 
legislation 

 Stricter international regulations for 
maritime industries 

 A large and growing global 
middleclass creates a higher 
demand for healthy nutrition 

 Agriculture on land is reaching its 
full potential, while the potential 
for seafood is still not reached 

 Increased pressure on the use of 
petroleum forces Norway to 
innovate the country’s oil-industry 

 Large pool of know-how for 
offshore industries holds the 
potential to innovate other related 
industries 

 Close ties between public and 
private actors in Norway for 
innovation and smart regulation 

 Norway is a recognised world-
leader in maritime 
industries/technologies 

 Shared targets enable 
cooperation between public and 
private actors 

 Public procurement is a powerful 
driver in the transition by investing 
in green innovation(s) and 
solutions 

 Companies gain a competitive 
advantage on the European 
export market by providing 
solutions for circular systems. 

 Increased consumer awareness 
and knowledge regarding 
products’ effect on climate and 
nature.  

 Power from renewable energy 
sources is cheaper than power 
from fossil alternatives and 
continues to fall in price. 

 Increasing visibility of 
Environmental, Social and 
Governance (ESG) investment 
funds and stocks. 

 Focus on municipalities in policy 
documents and strategies  

 Interprofessional collaboration. 
 Politicians and government’s role 

as leading innovators. 
 Public funding of health and care 

services 
 The public’s influence on the 

Norwegian healthcare system.  
 Medical treatment needs are 

mostly met 
 Norway has one of the highest life 

expectancies in the EU 
 New technology opens up new 

ways of delivering health services  
 Digitalisation and the use of health 

data  
 The development and adoption of 

routine telemedicine and telecare 
 Legislation to protect patients 
 Actions to promote mental well-

being 

 Volume and availability of high-
quality data and high-
performance computing 

 Free flow of data and digital 
services  

 Population ageing drives the need 
for adaptations in health and care 
service delivery  

 The rising cost of health care drives 
innovations in health and care 

 Climate change and 
environmental impacts drive 
demand for sustainable solutions 

 Norway’s geography presents 
opportunities for the biomarine 
industry 

 Developments in genomics  
 Developments in bioinformatics   
 Developments in synthetic biology  
 Technology convergence  
 Developments in advanced 

analysis methods 
 Explainability of AI 

 Norway has a high level of 
perceived ‘soft power’ 
internationally 

 Norway’s role in multilateral 
institutions 

 Norway spends above the UN 0.7% 
target on ODA and its vision for 
development enjoys bipartisan 
support. 

 High level of union membership 
 High level of prosperity and a 

relatively low level of income 
inequality 

 Norway consistently ranks highly in 
measures such as the Social 
Progress Index, the UNDP Human 
Development Index and the World 
Happiness Index. 

 Trust in institutions  
 Government spending on 

education 
 Low youth unemployment 
 Internet and smartphone 

penetration level 
 Strong renewable energy sector 

E
n

a
b

le
rs



8 
RAND Europe CONFIDENTIAL 

Oceans Green Transition Health and welfare Technology and 
digitalisation 

Globalisation and 
cohesion 

 Extent to which trade barriers are 
harmful for the Norwegian 
seafood markets 

 The impact of climate change 
and acidification on oceans  

 The impact of a global economic 
recession on Norwegian exports 

 How social acceptance of 
aquaculture and oil and gas will 
unfold  

 Timing of environmental 
consequences of climate change. 

 Climate friendly identity in Norway 
versus the oil and gas industry. 

 How fast generational and 
behavioural change is happening 

 Political uncertainties 
 Necessary technologies are not 

yet developed. 

 The green transition is changing 
how we think about the health 
and welfare sector and is forcing 
us to rethink how its environmental 
and climate impacts can be 
reduced. 

 Pandemics 

 The long-term effects of emerging 
technologies on society are 
unknown 

 Breakthroughs in quantum 
computing 

 AI and machine learning 
development may slow down 

 Social and regulatory norms may 
constrain digital applications and 
data 

 It is difficult to forecast 
cybersecurity and data protection 
challenges. 

 The speed of the energy transition 
from fossil-based fuels to 
renewable energy 

 The stability or otherwise of 
agreements on open international 
trade and the use of trade wars as 
a diplomatic tool 

 The extent of Norway’s influence in 
the Asia-Pacific region 

 The persistence and prominence 
of far-right political groups 

Table 2. Draft PESTLE factors identified for the two broad scenario sets  

Scenario set 1  Scenario set 2 

Health and welfare Cohesion Green transition Oceans Globalisation 
Demand for healthcare services 
Access to health and welfare 
services 
Health and welfare service 
delivery by different levels of 
government 
Interdisciplinary work between 
health and welfare 
Public and private sector 
spending on health provision 
Private household health cost 
Public health 
promotion/prevention activities 
Development and adoption of 
routine telemedicine and telecare 
Medicine nationalism 
Resilience in health systems 

Labour force participation 
Unionisation 
Integration of low-skilled 
migrants into labour market 
Inequality 
Access to education for 
different demographics 
Discrimination and hate 
speech 
Levels of crime 
Trust in national government 
Social and cultural diversity 
The changing media picture 
and mobilisation of opinion 

Demand and support for 
circular products and the green 
transition 
Primary energy consumption 
Domestic material consumption 
behaviour 
Green public procurement 
(circular) Infrastructure for 
energy, water, waste supply 
Public attitudes to sustainability 
Energy usage and waste 
National adaptation to 
environmental and climate 
change 
Local, small-scale initiatives 
Sustainable food production 
Take-up of low emissions 
transport 

Diffusion of knowledge and 
capabilities from off-shore 
industries 
Investments/innovations to 
reduce emissions from oil 
extraction and products 
Demand for sustainable 
aquaculture 
Sustainable aquaculture 
Emerging diseases in 
aquaculture 

Norway's trade linkages with other 
countries 
Norwegian co-operation with 
EU/EEA 
Norway’s role in multilateral 
institutions 
Management of and access to 
resources in the Arctic and High 
North 
Norway's international development 
(ODA) contributions 
International progress towards 
climate targets 
International regulations for 
maritime industries 
Make up of geopolitical landscape 
Terrorism 

Factors across both scenario sets 

Environment Broad cross-cutting factors Technology and digitalisation Research and innovation 
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Scenario set 1  Scenario set 2 

Pandemics and other unexpected 
events 
Speed of environmental impact (of 
climate change) 
Local air quality 

Net immigration 
Norwegian GDP 
Exchange rate for Norwegian krone 
Natural resource wealth 
Employment and housing locations 
Skilled labour availability 
Transport accessibility 

Digital infrastructure 
Digital inclusion and competence 
Digital security and privacy protection 
Attitudes to data sharing 
Application of AI and ML 
Application of biotechnology 
Application of nanotechnology 
Application of autonomous systems and 
advanced manufacturing technologies 
Availability and access to high-quality public 
data 
Computing and energy cost of data and 
technology 
Technology convergence 

Globalisation of R&I 
Continuity and flexibility of R&I 
funding 
Awareness and uptake of 
responsible research and innovation 
Impact frameworks and indicators 
Advance in scientific knowledge 
Appetite for innovation 
Structure of R&I sector 
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Internasjonalisering i Langtidsplanen for forskning og 

høyere utdanning  

Bakgrunn 
Det er en viktig forsknings- og innovasjonspolitisk målsetting at norske FoU-aktører skal samarbeide 
mer og tettere internasjonalt, på tvers av sektorer og disipliner. I den nåværende Langtidsplanen for 
forskning og høyere utdanning (LTP) er internasjonalisering lite fremtredende og bør derfor styrkes i 
den kommende revideringen. Regjeringens strategi for deltagelse i Horisont Europa vil foreligge før 
Forskningsrådet sender sitt LTP innspill høsten 2021. Regjeringens Horisont Europa strategi vil bli 
førende for vårt endelige innspill. 

Internasjonalt samarbeid er viktigere enn noen gang tidligere, og både positive og negative trender 
preger bildet: Det er tendenser til mer proteksjonisme i noen land. Pandemien har imidlertid 
tydeliggjort at mer åpenhet og tettere internasjonalt samarbeid, ikke minst innenfor forskning og 
innovasjon, bidrar til effektiv respons på felles utfordringer. EUs Green Deal fremhever at forskning 
og innovasjon er helt avgjørende for å gjennomføre det grønne skiftet.  

Forskningsrådets strategi, og trolig regjeringens kommende EU-strategi, peker på viktigheten av å se 

nasjonale og internasjonale virkemidler i tett sammenheng. Ambisjoner for Norges samarbeid med 

de ni viktigste samarbeidslandene utenfor Europa er nedfelt i regjeringens Panoramastrategi. Her 

omtales både bilateralt og multilateralt samarbeid, samt samarbeid via Horisont Europa, som vitalt 

for Norges interesser på tvers av alle sektorer. Forskning og innovasjon er mer enn noen gang en 

viktig premiss for politikkutvikling, ikke minst for norsk utenrikspolitikk. Tilgang til globale 

energiressurser forutsetter teknologiutvikling og økt konkurranse som skaper både muligheter og 

utfordringer for Norge.  

For Norge, som et lite land, også mht til kunnskapsproduksjon, er internasjonalt samarbeid helt 

avgjørende for å få tilgang til den beste kunnskapen, de beste nettverkene, viktige verdikjeder og nye 

markeder. Internasjonalt samarbeid er også svært viktig for å heve forskningens kvalitet, for å løse 

samfunnsutfordringer og skape verdier og nye arbeidsplasser og omstille Norge. Norges bidrag til å 

nå FNs bærekraftmål og målene i Parisavtalen forutsetter tett internasjonalt samarbeid innenfor 

forskning, innovasjon og høyere utdanning.  

Horisont Europa, LTP og Forskningsrådets strategi har mål om økt vitenskapelig kvalitet, løse 

samfunnsutfordringer og fremme et mer innovativt næringsliv og skape fornyelse i offentlig sektor. 

Internasjonalisering er høyst relevant for alle disse målene, både på nordisk, europeisk og globalt 

nivå og må avspeile seg i Forskningsrådets innspill til ny LTP.  

I den nåværende LTP står det lite både om mulighetene Norge har gjennom bedre utnyttelse av EUs 

rammeprogram og om tettere samarbeid med ledende kunnskapsmiljøer og bedrifter globalt. Denne 

dimensjonen bør komme klarere frem også når de enkelte strukturelle og tematiske prioriteringene 

skal gjennomgås fremover.  

Forskningsrådet og andre virkemiddelaktører bør i størst mulig grad ta hensyn til utviklingen i 

Horisont Europa og andre internasjonale finansieringsmekanismer. LTP bør i større grad enn tidligere 

reflektere at på noen tematiske – eller strukturelle – områder så er Horisont Europa den rette og 

foretrukne arenaen, for andre kan nasjonale arenaer og finansiering brukes kvalifiserende, 

kompensatorisk eller i parallell. 
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Den røde tråden i internasjonal forsknings- og innovasjonspolitikk er samspill og synergier. I EUs 

nylige melding om European Research Area (ERA) fremheves det at Europas FoU-kapasitet totalt sett 

må utnyttes bedre for å konkurrere globalt, samt at FNs bærekraftmål må nås gjennom koordinert 

globalt samarbeid. ERA kobles også til utdanningssamarbeid, og et mulig felles europeisk 

kunnskapsområde i 2025.  

Pandemien har demonstrert viktigheten av koordinert internasjonal innsats, samarbeid om 

finansiering og fokus på bruker- og borgermedvirkning. Samarbeid på tvers av disipliner, 

politikkområder og sektorer er viktig i møte med store utfordringer. Dette fører også til en diskusjon 

om balansen mellom forskerinitiert forskning, forskning som er mer anvendelsesorientert, og 

innovasjon. 

Tre hovedspor for internasjonalisering i LTP  

Horisont Europa og EØS-midlene  

Norske aktører har hatt suksess i Horisont 2020. I 2019-20 var norsk retur på over 3 prosent, og på 

områder som klima og miljø, mat og bioressurser og energi enda høyere. Innenfor forskerarenaen 

European Research Council (ERC) har Norge spesielt gjort det bra innenfor samfunnsvitenskap og 

humaniora, og kvinneandelen har mot slutten av programmet blitt spesielt høy.  

Horisont 2020-suksessen har bidratt til at eksternfinansieringen av forskning er betydelig forandret 

siden 2014. En forventet returandel på over 2,5 prosent totalt for Horisont 2020 betyr 15,9 mrd. 

kroner til norske aktører. Disse er igjen med i forsknings- og innovasjonsprosjekter med en samlet 

verdi på ca 100 mrd. kroner. Dette utgjør en betydelig andel av samlede midler til norske aktører. Når 

basisbevilgning og vitenskapelig utstyr holdes utenom, utgjør de totale bevilgningene fra Horisont 

2020 hele 26 prosent av de konkurranseutsatte prosjektmidlene. I LTP bør derfor Horisont Europa tas 

inn som en betydelig mulighet, herunder også med referanse til Regjeringens Horisont Europa 

strategi. Rammeprogrammet er også relevant for norsk samarbeid med land utenfor Europa. For 

eksempel er de midlene som går til norsk-kinesisk samarbeid gjennom Horisont 2020 mye større enn 

det som kommer gjennom bilaterale virkemidler.  

Horisont Europa er en videreføring og utvikling av Horisont 2020. Det europeiske innovasjonsrådet 

(EIC) og samfunnsoppdrag (Missions) er de største nyvinningene. De tidligere partnerskaps-

ordningene har blitt endret og vil utgjøre en stor andel av programmet, samt kreve betydelig 

medfinansiering fra landene. Spesielt innebærer innretningen av søylene Globale utfordringer og 

konkurransedyktig næringsliv (søyle to) og Åpen innovasjon (søyle tre) i Horisont Europa sterkere 

krav til målbare effekter raskere enn tidligere, større nærhet til marked og samfunn, større 

oppmerksomhet om kommersialisering og innovasjon og involvering av et bredere sett med aktører, 

hvor næringslivet i større grad må involveres.  

Partnerskap og missions er viktige instrumenter som forsterker den tverrfaglige og tverrsektorielle 

profilen til Horisont Europa, med stor vekt på å involvere et bredt spekter av aktører for å nå 

definerte mål. Rammeprogrammet vektlegger også FNs bærekraftmål, samfunnsøkonomiske effekter 

og grønt skifte/EUs vekststrategi Green Deal. Horisont Europa vil være en viktig plattform for å trekke 

med tredjeland i internasjonalt forskningssamarbeid. Slikt samarbeid vil kunne bidra til å styrke 

europeisk forskning om globale problemstillinger, bidra til kapasitetsbygging i Norge, samt bygge 

forskningskapasitet i utviklingsland. 

Prioriteringene i Horisont Europa er godt samstemte med norske prioriteringer. Samfunnsvitenskap 

og humaniora utgjør imidlertid fortsatt, i alle fall innenfor samfunnsutfordringene, en veldig liten 

andel av totalen. Og innvilgelsesprosenten er svært lav. Dette innebærer at Norge bør vurdere å 
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kompensere for det ved å supplere EUs satsinger på dette feltet, kanskje særskilt på områder som 

tematisk passer bedre til særnorske utfordringer.  

Koblingen mellom utdanning, forskning, teknologi og innovasjon er viktig for at Norge skal lykkes. 

Målsettingen om 2 prosent retur i Horisont 2020 var meget ambisiøs og ble sett på som urealistisk 

for noen år siden, men Norge vil ende opp med en retur på over 2,5 prosent. Dette har blitt oppnådd 

gjennom målrettet innsats siden starten av Horisont 2020 med blant annet økt NCP-kapasitet, 

finansielle tilskudds- og medfinansieringsordninger og mer tilpasning av nasjonale virkemidler til EUs 

ordninger.  

Koherensen mellom Norges og EUs forsknings- og innovasjonspolitikk, norsk suksess i Horisont 2020 

og den både relative og absolutte andelen EU-finansering utgjør for norske aktører, gjør at LTP må 

vektlegge Horisont Europa bredere enn tidligere. En større retur og økt medvirkning innenfor EUs 

forsknings- og innovasjonspolitikk og -innretning krever innsats. Forskningsrådet har jobbet strategisk 

og målrettet for å stimulere til økt deltagelse og arbeidet må fortsette og intensiveres. 

Norsk næringsliv har hatt stort gjennomslag i Horisont 2020, med nesten en femdobling av mottatte 

midler fra 2015 til 2019. Sammenligner man med hva næringslivet får gjennom Forskningsrådets 

konkurransearenaer, så utgjorde finansieringen fra EU 19 prosent av tildelingen fra Forskningsrådet i 

2015. I 2019 var tilsvarende andel økt til 42 prosent. Horisont Europa vil gi ytterligere muligheter for 

næringslivet. European Innovation Council (EIC) blir viktig for radikale ideer, teknologitunge 

prosjekter, kapitaltilgang og skaleringsmuligheter. EIC vil bidra til mer innovasjon fra forskning (EIC 

Pathfinder) og til å få flere SMB til å skalere (EIC Accelerator). 

Spørsmål til diskusjon: 

1. Gitt at mer enn 25 prosent av de konkurranseutsatte forsknings- og innovasjonsmidlene i 

Norge kommer via EU fremover: Hvordan bør dette reflekteres i revidert LTP?  

2. Hvordan bør LTP beskrive samspillet mellom nasjonale og Europeiske virkemidler? 

3. Hvordan bør LTP bidra til at norsk næringsliv – i samarbeid med andre sektorer i Norge og 

internasjonalt – når opp i den globale konkurransen og samtidig bidrar til en kunnskapsbasert 

utvikling innenfor LTPs prioriteringer?  

Samarbeid med Europa for øvrig  

Det bør være potensial for økt nordisk samarbeid i årene som kommer. Naturgitte og teknologiske 

forutsetninger, sammenliknbare samfunnsstrukturer og helsesystemer, og en stor grad av tillit tilsier 

at Norden i større grad kan samarbeide internt, og søke tettere samarbeid med ledende aktører 

globalt. ERA-tankegangen som særlig fremhever koblingen mellom rammeprogrammet og midler hos 

EUs medlemsland, er også meget relevant for NordForsk og de øvrige nordiske finansieringsaktørene 

innenfor forskning og innovasjon. En interessant utvikling er dessuten et økt fokus på samarbeid 

mellom de nordiske og baltiske landene om forskning og innovasjon. Dakan det være strategisk å 

promotere de nordiske landene og deres institusjoner og næringsliv samlet for å tiltrekke seg globale 

samarbeidspartnere og få internasjonal synlighet og posisjon i en rekke sammenhenger.  

Gjennom EØS-midlene bidrar Norge til både økt bilateralt- og multilateralt samarbeid i Europa, samt i 

oppnåelsen av det europeiske felles forsknings- og innovasjonsområdet (ERA). En ny programperiode 

for EØS-midlene er under utarbeidelse. Her ligger en unik mulighet til å tilpasse innretningen både til 

Horisont Europa og målene i LTP. LTP bør påpeke at EØS-midlene kan lede til suksessfulle søknader til 

Horisont Europa. Norges samarbeid med myndighetene i mottagerlandene av EØS-midlene er av 

strategisk betydning for å påvirke retningen av EUs forsknings- og innovasjonspolitikk.  
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Brexit har hatt en stor påvirkning på EUs forsknings- og innovasjonspolitikk de siste årene og på 

størrelsen på Horisont Europa. Per januar 2021 ser det ut til at Storbritannia vil assosieres fullt ut til 

de fleste delene av Horisont Europa, trolig med unntak for EIC. For Norge betyr det at ramme-

programmet fortsatt er den klart viktigste arenaen for samarbeid med Storbritannia innenfor 

forskning og innovasjon. Storbritannia er sammen med Tyskland og Frankrike våre viktigste 

samarbeidsland i Europa – både med tanke på partnerskapssamarbeid (fellesprogrammer) og for å 

påvirke Europas utvikling innenfor fremtidig forsknings- og innovasjonspolitikk.  

Spørsmål til diskusjon:  

4. Er det områder innenfor det nordiske samarbeidet som bør intensiveres? 

Multi- og bilateralt samarbeid globalt  

For å oppnå målene i LTP er det viktig at Norge samarbeider tett med ledende nasjoner utenfor 

Europa. Utviklingen de senere tiår viser tydelig at en stadig større andel av verdens kunnskaps-

produksjon foregår i andre verdensdeler. Mange land og regioner har ikke tilstrekkelig med ressurser 

og vitenskapelig utstyr og kan ikke få nytte av den globale kunnskapsutviklingen. Forsknings-

samarbeid bør være likeverdig mellom partnere og forskningsspørsmålene informeres av 

perspektiver fra utviklingsland. Slik bygges kompetanse hos forskere i Norge, samt at forskningen er 

relevant og at dens resultater er anvendbare for utviklingsformål. Dette er et sentralt kriterium ved 

bruk av midler til utviklingsbistand (det som benevnes ODA-midler - Official Development 

Assistance).  

Norsk forskning på globale problemstillinger har ikke bare altruistiske motiver. I en globalisert verden 

vil utfordringer og sårbarheter i andre land kunne ha stor innflytelse på nasjonale forhold: Konflikter i 

blant annet Midtøsten er en sentral faktor i norsk sikkerhetspolitikk; flyktningkrisen utfordret 

europeisk og norsk migrasjonspolitikk; koronapandemien har rammet norsk økonomi og ført til stor 

belastning på helsevesenet, og store globale utfordringer gir også nye markeder og muligheter for 

norsk næringsliv. Å bidra til den globale utviklingen har således også sterke nasjonale 

interesseperspektiver. I denne sammenheng er internasjonalt forskningssamarbeid knyttet til 

internasjonale organisasjoner også viktig.  

En aktuell problemstilling er at en i utviklingspolitikken legger sterkere vekt på forskning og 

innovasjon. Det bør satses mer på å styrke samarbeid og likeverdige partnerskap mellom norske 

forsknings- og innovasjonsmiljøer og tilsvarende miljøer i lavinntektsland. Innsatsen bør i større grad 

rettes inn mot å styrke den systemiske forsknings- og innovasjonskapasiteten i lavinntektsland. Mye 

gjøres allerede i dag via Norad og Norges utenriksstasjoner. For å oppnå større synergier med 

forsknings- og innovasjonsinnsatsen, er det formålstjenlig at Forskningsrådet får en større rolle.  

Både med land som omfattes av Panoramastrategien og andre så er dessuten næringslivets 

muligheter for eksport betydelig – og dette bør reflekteres bedre i LTP. I den næringsrettede 

innsatsen i Forskningsrådet, er USA viktigste samarbeidspartner, tett fulgt av Sverige, Storbritannia 

og Tyskland. Det er lite næringsrettet samarbeid med land utenfor EU. Samarbeidslandene samsvarer 

i hovedsak med Norges viktigste handelspartnere i Europa. Flere bedrifter bør kunne kvalifisere til 

internasjonalt samarbeid. Det er potensial for bedre utnyttelse av vårt internasjonale nettverk.  

Spørsmål til diskusjon: 

5. Hvordan kan internasjonalt samarbeid knyttet til globale og internasjonale 

problemstillinger løftes frem i revidert LTP?  
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Bakgrunn 
Budsjettformålet banebrytende forskning, heretter kalt FRIPRO, er Forskningsrådets 
konkurransearena for grunnleggende tematisk uavhengig forskning. I 2021 lyser Forskningsrådet 
gjennom FRIPRO ut midler innenfor fire søknadstypevarianter: Stort tverrfaglig forskerprosjekt, 
forskerprosjekt for fornyelse, forskerprosjekt for unge talenter og treårig forskerprosjekt for 
internasjonal mobilitet. Konkurransen om FRIPRO-tildelinger er svært hard; i 2020 var 
innvilgelsesandelen 7,9 %. 

FRIPRO-søknader er del av en felles søknadsbehandling for forskerprosjekter i Forskningsrådet. Også 
ulike tematiske budsjettformål lyser ut slike prosjekter. Det er etablerte fellesprosesser og rutiner for 
arbeidet. I 2021 er søknadsbehandlingen flyttet fra høst- til vårhalvåret. Grunnet kort avstand 
mellom prosessen i 2020 og i 2021 vil hovedfokus i vår være å gjennomføre søknadsbehandlingen 
med høyest mulig kvalitet. Høsten 2021 vil erfaringene fra de siste årenes søknadsbehandling 
oppsummeres. Mulige forbedringstiltak vil utvikles i dialog med styrene og i forskningsinstitusjonene 
og deres interesseorganisasjoner. 

Hvorfor saken fremmes 
Denne saken er en oppfølging av sak S 138/20. Styret diskuterte da tildelingsrammen for FRIPRO og 
problemstillingen med høy tilsøkning og dermed lav innvilgelsesprosent. Styret diskuterte også 
prosessen for søknadsbehandling med tanke på mulige forbedringer. Som en del av det videre 
arbeidet ba Styret om en sak om helheten i finansiering av grunnleggende forskning. 

I denne saken beskrives først hovedtrekkene i søknadsbehandlingen for forskerprosjekt. Dernest 
omtales mulige tiltak for å forbedre evalueringsprosessen og muligheter for reduksjon av FRIPRO-
søknadsvolumet. Disse tiltakene må sees i sammenhengen med den felles søknadsbehandlingen av 
forskerprosjekter. 

Alle FRIPRO-søknader skal sikres likeverdig evaluering, og det er et mål at alle søkere skal få 
kvalitativt gode tilbakemeldinger. Dette gjelder ikke minst for søknader som får avslag. Den siste 
tidens debatt viser hvor viktig dette er. Selv om mange er fornøyd, har den store tilsøkningen og 
tiltak gjort i forbindelse med koronasituasjonen gitt reaksjoner fra en del søkere på at 
tilbakemeldingene har for dårlig kvalitet. Dette er med på å understreke behovet for å videreutvikle 
evalueringsprosessen. 

Styret inviteres til å komme med innspill til arbeidet med videreutvikling av søknadsevalueringen og 
til håndteringen av stort søknadsomfang knyttet til søknadstypen forskerprosjekt.  

Hovedpunkter 

Søknadsbehandling forskerprosjekter 
Høsten 2020 kom det inn mer enn 2300 forskerprosjektsøknader, hvorav ca 1850 hadde valgt FRIPRO 
som eneste, eller et av temaene, søknaden var rettet mot. Kun 256 forskerprosjekter ble finansiert. 
Konkurransen om tildelingene er hard, og nær 30 % av søknadene til FRIPRO ble vurdert til å være 
Excellent (hovedkarakter 6) eller Exceptional (hovedkarakter 7). 
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Figur 1. Prinsippene i søknadsbehandling av forskerprosjekt. 

Figur 1 viser hovedpunktene i behandlingen av forskerprosjektsøknader:  

 Etter mottak og forvurdering plasseres søknadene i panelgrupper basert på 
forskningsinnhold. Forskningsrådet bruker kunstig intelligens (KI) som beslutningsstøtte for 
panelplasseringen. Alle forslag fra KI vurderes av fagrådgiver, og mange søknader blir 
omplassert basert på denne faglige vurderingen. Hver søknad vurderes kun i ett fagpanel. 
Dette gjelder også for søknader der søker selv har krysset av for å få søknaden vurdert mot 
flere tematiske utlysninger. 

 Når søknadene er fordelt i panel, vurderer fagrådgiver om hvert enkelt panel har tilstrekkelig 
med fagekspertise, evt. om det må rekrutteres eksperter. Alle fagekspertene rekrutteres fra 
utlandet for å sikre høy kvalitet og uavhengighet til norske forskningsinstitusjoner. 
Ekspertene gjør også en egenvurdering etter å ha sett sammendrag av søknaden for å avklare 
mulig inhabilitet og grad av ekspertise på søknadene. I tillegg har søker også anledning til å 
foreslå fageksperter i et vedlegg til søknaden.  

I 2020 ble det brukt 460 fageksperter i 90 panelene og ytterligere 260 fageksperter til å vurdere 
enkeltsøknader. Administrasjonen rekrutterer fageksperter for enkeltsøknader dersom dette ansees 
nødvendig for å sikre god søknadsevaluering. Det oppnevnes både en 1. og en 2. saksordfører for 
hver søknad basert på kompetanse på innholdet. Alle søknadene i hvert panel blir lest og vurdert 
av samtlige panelmedlemmene. 

 I panelmøtene diskuteres søknadene i plenum, og panelene setter sin vurdering av søknaden 
på de tre vurderingskriteriene Excellence, Impact og Implementation. I tillegg gir panelene 
alle søknadene en samlet vurdering. Panelene rangerer også søknadene med best samlet 
vurdering (karakter 6 og 7) innbyrdes. 

 Porteføljestyrene foretar bevilgningsvedtakene basert på panelbehandlingen og søknadens 
relevans for det eller de tema søker hadde valgt. For FRIPRO vurderes ikke relevans. Noen 
svært gode søknader kan bli bevilget av to porteføljestyrer, typisk FRIRPO og et tematisk 
budsjettformål. Stort sett ble disse søknadene i 2020 valgt finansiert innenfor den relevante 
temautlysningen. 
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Panelmøtene ble i 2020 gjennomført som digitale møter pga. koronasituasjonen. Samtidig var 
panelene satt opp med inntil 40 søknader. Det ble vurdert at det ville være krevende å gjennomføre 
en kvalitetsmessig forsvarlig evaluering av så mange søknader i digitale panelmøter. Det ble derfor 
innført siling av søknader før panelbehandlingen som et koronatiltak. Ca 30 % av søknadene som fikk 
den dårligste vurderingen fra alle ekspertene individuelt, ble silt ut og ikke behandlet i panelmøtene. 
Administrasjonen vurderer at på grunn av den harde konkurransen er det lite sannsynlig at disse 
søknadene ville blitt innvilget, selv etter felles panelvurdering. Endelig avslag på disse søknadene ble 
tatt av porteføljestyrene sammen med de øvrige vedtakene. Søkere som fikk sine søknader silt ut i 
2020, fikk tilbakemeldingen som 1.saksordfører ga søknaden i sin individuelle vurdering. 
Administrasjonen ser at disse tilbakemeldingene har varierende kvalitet. 

Til behandlingen av forskerprosjektsøknader i 2021 er antall paneler utvidet fra 90 til 105, og det er 
satt en øvre grense på 30 søknader pr panel. Det er da ikke lenger samme behov for siling. På 
bakgrunn av erfaringene fra 2020, vil ikke siling av søknader være del av søknadsbehandlingen i 
2021. Det betyr at alle søknader vil bli behandlet og gitt tilbakemelding i panelmøtene.  

De utenlandske ekspertene får informasjon om evalueringskriterier og rutiner både før de starter 
arbeidet og under selve panelmøtene. I 2021 vil informasjonsmateriellet ytterligere forbedres for å 
sikre mest mulig lik søknadsbehandling i alle paneler og for å øke presisjonen på tilbakemeldingen til 
søkerne på avslåtte søknader. 

Videreutvikling av søknadsevalueringsprosessen 

Fagfellevurdering er etablert som det beste alternativet for evaluering av forskerprosjekter 
internasjonalt. Samtidig involverer det en menneskelig faktor og påvirkes av teamdynamikk. To ulike 
ekspertpanel vil sjeldent vurdere en søknad helt likt selv om begge panelene har ekspertise på 
forskningsfeltet. 

Forskningsrådet arbeider kontinuerlig med å forbedre søknadsevalueringsprosessene. Hvert 
år gjennomføres undersøkelser hvor både fagekspertene og søkerne gir tilbakemeldinger 
på prosessen og innspill til forbedringer. Også den kontinuerlige dialogen med 
forskningsinstitusjonene og evalueringer av våre virkemidler bidrar til slik videreutvikling. 
Utfordringen med å utvikle gode evalueringsprosesser deler vi med forskningsfinansiører verden 
over. Forskningsrådet deltar i dialoger om beste praksis og forbedringer av evalueringsmetoder med 
andre forskningsfinansiører i Norden og i Europa gjennom Science Europe og andre internasjonale 
fora. 

Administrasjonen har igangsatt en vurdering av Excellence vurderingskriteriet og hvordan identifisere 
og skille de spesielt gode og de radikalt banebrytende søknadene.  Det vurderes å splitte Excellence-
kriteriet i to med hver sin delkarakter. Saken vil bli drøftet i relevante porteføljestyrer, og mulige 
endringer kan innføres til søknadsbehandlingen i 2022. 

Tiltak for å redusere volumet av søknader 
Den store mengden FRIPRO-søknader medfører at forskningsinstitusjonene bruker mye ressurser på 
å utarbeide gode søknader det ikke er budsjettmessig dekning for å innvilge. Det er derfor ønskelig å 
identifisere tiltak for å bedre dimensjoneringen av tilsøkningen uten å gjøre FRIPRO mindre attraktivt 
og velegnet for banebrytende grunnleggende forskning. Videre må det sikres at tiltakene er 
målrettede slik at de ikke begrenser forskerprosjektilsøkningen til tematiske budsjettformål som ikke 
har samme behov for begrensning. 

Flere tiltak for å bidra til endret tilsøkning er aktuelle. Et eksempel er å begrense antall finansierte 
prosjekt som en gitt forsker kan lede. Et annet eksempel er å gjeninnføre tidligere krav om at en 
forsker som har et innvilget FRIPRO prosjekt, må søke EU's ERC utlysning før ny FRIPRO søknad kan 
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sendes. Norske forskere har de siste årene lykkes langt bedre enn før med søknader til ERC, og 
Forskningsrådet har samtidig intensivert støtten til norske ERC søkere. Det er derfor flere gode 
grunner til å se FRIPRO-søknader i sammenheng med norske ERC-søknader. 

Mulige tiltak for å redusere søknadsvolumet bør grundig analyseres og drøftes med 
forskningsinstitusjonene og deres interesserorganisasjoner, samt i styrene i Forskningsrådet. 

Videre arbeid med saken 
Administrasjonen har iverksatt forbedringstiltak for søknadsbehandlingen i 2021 idet 
informasjonsmateriellet til fagekspertene styrkes og koronatiltaket med siling av søknader før full 
panelbehandling fjernes. 

Det vil bli jobbet med ytterligere forbedringstiltak rettet mot utlysningen med søknadsfrist i 2022 når 
søknadsbehandlingen for 2021 er ferdigstilt i løpet av våren. Dette vil også inkludere mulige tiltak for 
å adressere omfanget av søknader. Videre vil administrasjonen komme tilbake til styret høsten 2021 
med en mer komplett sak som belyser helheten i finansiering av grunnleggende forskning og 
sammenhengen med de andre ordningene i Forskningsrådet og i Horisont Europa. 

Forslag til vedtak 
Saken følges opp i tråd med Styrets diskusjon og innspill i møtet.
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Sak S 07/21:    Forslag til revisjonsplan 2021 
Til Styret 
Fra Internrevisjonen

Ansvarlig direktør Trine Tengbom 
Saksbehandler Trine Tengbom 
Vedlegg Forslag til revisjonsplan 2021

1. Forslag til revisjonsprosjekter i 2021 
2. Revisjonsprosjekter som ikke er prioritert i 2021 
3. Oversikt over revisjoner 2017 - 2023 

Bakgrunn  
Internrevisjonen skal årlig legge fram forslag til revisjonsplan for Styret. I denne saken foreslår vi 
internrevisjonsplan for 2021. 

Hovedpunkter  
Ved utarbeidelse av planen har vi tatt utgangspunkt i Forskningsrådets arbeidsprosesser slik de er 
beskrevet i KVALSYS (Forskningsrådets kvalitetssystem) og foreslått revisjonsprosjekter i følgende 
kategorier: 

1. Styring og kontroll
2. Kjernevirksomhet
3. Støtteprosesser og utvalgte fagområder basert på risikovurderinger
4. EU-revisjoner

Planen inneholder også informasjon om: 

 Internrevisjonens formål og langsiktige målsetninger 

 Prosess for utarbeidelse av planen 

 Gjennomføring av planen 

 Revisjonsstrategi 

 Rådgivning 

 Øvrige potensielle internrevisjonsprosjekt, ikke foreslått prioritert i 2021 

 Ressurser 

Forslag til vedtak 
Styret gir sin tilslutning til Revisjonsplan 2021.  
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Innledning 

I henhold til Forskningsrådets internrevisjonsinstruks (godkjent 12.2.2019) skal internrevisjonen (IR) 
utføre sitt arbeid i henhold til en årlig revisjonsplan som skal være basert på risiko- og 
vesentlighetsbetraktninger. Ledelsen skal ha mulighet til å uttale seg om revisjonsplanen før den 
vedtas. Den skal derfor inngå som en sak på et ledermøte. Revisjonsplanen skal deretter behandles i 
revisjonsutvalget og vedtas av styret. 
 
I dette dokumentet foreslår vi internrevisjonsplan for 2021. 
 



 
 
 

 

Side 2 
 

Internrevisjonens formål og langsiktige målsetninger 

Internrevisjonen er en uavhengig og objektiv bekreftelses- og rådgivningsfunksjon for 
Forskningsrådet og inngår som en del av virksomhetens system for styring og kontroll. IR utfører sitt 
arbeid i henhold til internasjonale standarder fastsatt av The Institute of Internal Auditors (IIA), samt 
R-117 om internrevisjon i statlig sektor. 
 
IR har følgende langsiktige målsettinger for revisjonsarbeidet: 

● Styrke grunnleggende strukturer og systemer som skal fremme styring og internkontroll 
● Sette fokus på områder med høy risiko og stor vesentlighet, og således bidra til at 

organisasjonen kan være i forkant med håndtering av risiko 
● Synliggjøre rotårsaker som kan hindre måloppnåelse og bidra til svekket internkontroll 
● Fremme læring og forbedring på tvers i organisasjonen 

Prosess for utarbeidelse av revisjonsplan 2021 

IR benytter flere ulike kilder som grunnlag for å utarbeide en risikobasert årsplan. Prosessen for 
utarbeidelse av revisjonsplan er beskrevet i Forskningsrådets kvalitetssystem, KVALSYS.  
 
I tillegg til innsikt fra gjennomførte revisjoner har internrevisjonen satt seg inn i tildelingsbrev, 
årsrapport, Riksrevisjonsrapporter, samt virksomhetsstrategi og risikovurderinger i virksomheten. 
Internrevisjonen har også deltatt i ulike møter og samtaler med organisasjonen og revisjonsutvalget 
gjennom året.  
 
I forbindelse med utarbeidelse av forslag til revisjonsplan, har IR deltatt på ledermøter, hatt møter 
med Riksrevisjonen, samt hatt møter med sentrale nøkkelpersoner i virksomheten. Det har også vært 
gjennomført møter med revisjonsutvalget. Dokumentet er forelagt ledergruppen i HM før behandling 
i revisjonsutvalget og Styret.  
 
Forslag til revisjonsplan 2021 bygger på ulike risikovurderinger, inkludert ledelsens risikokartlegging 
av virksomhetsrisikoområder som Styret ble orientert om 4.12.2020: 
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Gjennomføring av revisjonsplanen 

IR vil gjennomføre internrevisjonsprosjektene i revisjonsplanen i dialog med Riksrevisjonen og andre 
eksterne kontrollinstanser etter behov. IR vil benytte sin rammeavtale med PwC der det er 
hensiktsmessig for å sikre tilstrekkelig kompetanse og kapasitet. IR har foreslått at det settes av 
0,5 MNOK til innkjøp av slike revisjonstjenester. I tillegg har IR foreslått at det settes av 1 MNOK til 
bistand i eventuelle granskningssaker. IR vil også koordinere sine aktiviteter med linjeorganisasjonen 
for å redusere belastningen på den der det er mulig.  
 
I oppstartsfasen av de enkelte revisjonsprosjekter vil det utarbeides en prosjektplan med 
fokusområder og revisjonstilnærming. Prosjektplanen diskuteres med ansvarlig for revidert område 
før den enkelte revisjon påbegynnes.  
 
Hvis det gjennom året blir behov for å foreta vesentlige endringer i revisjonsplanen, vil dette 
formidles til ledelsen. Revisjonsutvalget skal godkjenne endringene før de iverksettes.   

Revisjonsstrategi 

Vi foreslår en revisjonsstrategi for 2021 hvor vi har fokus i fem dimensjoner med utgangspunkt i 
Forskningsrådets arbeidsprosesser slik de er beskrevet i KVALSYS.  
 

 
 

1. Styring og kontroll 
 
Internrevisjonen skal løpende følge opp og evaluere selskapets internkontroll, risiko- og 
virksomhetsstyring. For 2021 foreslår vi følgende fokusområder: 
 

A. Forskningsrådets virksomhetsstyrings- og kvalitetssystem – KVALSYS   
B. Virksomhetsstyring  
C. Planlegge og følge opp virksomheten – Ressursplanlegging/timeføring 

 
  



 
 
 

 

Side 4 
 

2. Kjernevirksomhet 
 
Det er naturlig at internrevisjonen årlig gjennomgår og tester utvalgte deler av 
kjernevirksomheten. Vi vil i 2021 ha et prosjekt rettet mot følgende område:  
 

A. Investere i forskning og innovasjon – delprosessen "Finansiere og følge opp" 
 

3. Støtteprosesser og utvalgte fagområder basert på risikovurderinger 
 

A. IT-sikkerhet  
B. Funksjonsgjennomgang kommunikasjonsområdet 

 
4. EU-revisjoner 

 
Forskningsrådet deltar i program/prosjekter under H2020 der de mottar midler fra 
Europakommisjonen, herunder:    
 

A. ERA-NET Cofund 
B. EUROSTARS  

 
Kommisjonen stiller krav om revisorattestasjoner. 

 
5. Administrasjon/ Andre aktiviteter knyttet til IR funksjonen 

 
I tillegg til gjennomføring av internrevisjoner vil IR utføre diverse løpende aktiviteter gjennom 
året som del av IR funksjonen:  

 
A. Årsplanlegging, årsrapportering og oppfølging av tidligere anbefalinger 
B. Ajourholde kunnskap om Forskningsrådets virksomhet  
C. Dialog og erfaringsutveksling med andre statlige internrevisjoner og Riksrevisjonen 
D. Varselkanal – granske misligheter 
E. Kompetanseutvikling  

 
De enkelte prosjekter er ytterligere beskrevet i vedlegg 1.  

Rådgivning 

IR brukte i 2020 et betydelig omfang av sin tid på rådgivning. Rådgivningsaktivitetene inkluderte 
blant annet bistand med revidering av Styreinstruks og instruks for administrerende direktør, 
tolkning av revidert Hovedinstruks fra KD, bistandsforskning (NORAD), risikovurderinger og 
statsstøtteproblematikk knyttet til ekstrabevilgninger, rådgivning knyttet til prosesser for håndtering 
av varsler, høringsuttalelser med mer. 
 
I fjor brukte vi ca. 200 timer på rådgivning. Basert på erfaring over flere år antar vi at etterspørselen 

etter råd vil være omtrent det samme i 2021.  

Øvrige potensielle internrevisjonsprosjekt, ikke foreslått prioritert i 2021 

Tabellen i vedlegg 2 viser revisjonsprosjekt som er vurdert i forbindelse med utarbeidelse av forslag 
til internrevisjonsplan, men som ikke er prioritert gjennomført i 2021.  



 
 
 

 

Side 5 
 

Ressurser 

IR i Forskningsrådet utgjør to årsverk. I tillegg har IR gjennom en samarbeidsavtale med PwC tilgang 
til ressurser med spisskompetanse og kapasitet for gjennomføring av revisjonsaktiviteter etter behov. 
Vi har tatt utgangspunkt i tilgjengelige ressurser i IR, ett revisjonsbudsjett på MNOK 0,5 og et 
granskningsbudsjett på MNOK 1,0 ved fordelingen av ressurser på de ulike oppgavene, se under.  
 
 

  
Timer 

IR 
Timer 

innkjøpt 

 Tilgjengelige ressurser  3900 670 

 Ledelse og diverse pålagte administrative oppgaver 450   

 Kompetanseutvikling 200   

 Ferie 500   

 Tid til interne revisjoner 2750 670 

1 Revisjonsprosjekter - Styring og kontroll 700 40 

2 Revisjonsprosjekter - Kjernevirksomhet 500 40 

3 Revisjonsprosjekter - Støtteprosesser og utvalgte fagområder basert på 
risikovurderinger 

140 100 

 Varselkanal - granske misligheter 100 400 

 EU-revisjoner 470 40 

 Rådgivning 200   

 Administrasjon – Andre aktiviteter knyttet til revisjoner 500 40 

 Tid til diverse ad hoc oppgaver - råd 140 10 

 

 
To av aktivitetene som er med i planen har budsjettmidler fra andre deler av Forskningsrådet. Det er 
EUROSTARS og Funksjonsgjennomgang Kommunikasjon. I planen har vi tatt med 40 timer til ekstern 
revisjon av EUROSTARS. Ekstern tidsbruk til funksjonsgjennomgang av Kommunikasjon, er ikke med i 
oversikten. 



 

 
 

Vedlegg 1: Forslag til revisjonsprosjekter i 2021 
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Vedlegg 1 - Forslag til revisjonsprosjekter i 
2021 

Begrunnelse 

Tilknytning til 

Forskningsrådets 

risikovurdering 

Estimert omfang, 

inkl. evt. 

konsulentbistand 

Tid 

1. Revisjonsprosjekter – styring og kontroll 

A)  Forskningsrådets virksomhetsstyrings- 
og kvalitetssystem - KVALSYS   
I Forskningsrådets policy for virksomhets- og 
kvalitetsstyring står det at virksomhets- og 
kvalitetssystemet er et styringssystem for å 
rettlede og styre Forskningsrådet når det 
gjelder oppfølging av strategien og sikre kvalitet, 
hvor hensikten er å effektivisere og forenkle 
forbedringsarbeidet og 
internkontrollen. Håndtere risiko og ivareta 
internkontroll utgjør ett av hovedelementene i 
systemet. Det framgår også av policyen at 
Forskningsrådet skal ha en risikobasert 
tilnærming til internkontroll.  
 
Internrevisjonen foreslår å gjennomføre en 
fullstendighetsvurdering av noen utvalgte 
prosesser i KVALSYS for å se hvordan 
risikovurderinger inkorporeres i prosessene og 
hva som inngår i risikovurderingene som blir 
gjort / skal gjøres i de utvalgte prosessene (dvs. 
hvordan de blir gjennomført). 
 
Revisjonen vil kunne gi en pekepinn på hvilke 
kjerneprosesser Internrevisjonen bør revidere i 
de kommende årene (se vedlegg 2).  

 

 

Revisjonen av KVALSYS 

er IRs viktigste grunnlag 

for å kunne rapportere 

til styret vedr. status på 

styring og kontroll av 

Forskningsrådets 

virksomhet.  

 
 

 

Ledelsen har vurdert 

risiko og kommet fram 

til at Forskningsrådet 

har for lav grad av 

standardiserte prosesser 

(R5). Gjennom 

revisjonen vil vi følge 

opp de 

risikoreduserende 

tiltakene. 

 

320 timer 
 

 

Oppstart i 2. 

kvartal 
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Forslag til revisjonsprosjekter i 2021 forts. 
Begrunnelse 

Tilknytning til 

Forskningsrådets 

risikovurdering 

Estimert omfang, 

inkl. evt. 

konsulentbistand 

Tid 

1. Revisjonsprosjekter – styring og kontroll forts. 

B) Virksomhetsstyring 
Denne revisjonen er en videreføring fra tidligere 
år. Høsten 2019 gjennomførte IR en 
spørreundersøkelse om virksomhetsstyring som 
ble sendt til samtlige avdelingsdirektører i 
Forskningsrådet. Hovedfunn ble presentert for 
ledelsen. En identisk undersøkelse ble 
gjennomført i november/desember 2020. 
Svarene fra denne undersøkelsen har foreløpig 
ikke blitt gjennomgått.  
 
I årets plan foreslår vi derfor å analysere 
resultatene fra begge undersøkelsene og 
vurdere utviklingen av virksomhetsstyringen de 
siste to årene.  
 
Formålet med revisjonen er å bistå ledelsen med 
råd og anbefalinger om videre utvikling av 
virksomhetsstyring, risikostyring og 
internkontroll.  
 

 

Videreføring av påbegynt 

revisjon 

 

 

 

120 timer 

 

1. kvartal 
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Forslag til revisjonsprosjekter i 2021 forts. Begrunnelse 

Tilknytning til 

Forskningsrådets 

risikovurdering 

Estimert 

omfang, inkl. 

evt. 

konsulentbista

nd 

Tid 

1. Revisjonsprosjekter – styring og kontroll forts. 

C) Ressursplanlegging/timeføring 
 

Revisjonsprosjektet må sees i sammenheng med 

revisjonen i 2 A. Der står det at vi skal gi råd om 

fremtidige arbeidsmetoder, organisering mm for å 

sikre kostnadseffektiv drift av oppfølgingsarbeidet.  

IR vil bistå i arbeidet med å kartlegge ressursene som 

ble brukt i 2020 og 2021 på prosjektoppfølging. 

Kartleggingen skal brukes til å se på hvilke 

ressursbesparelser som kan oppnås på området.  

Prosjektoppfølging var én av tidsprosjektene det ble 

registrert mest tid på i 2019.  

 
 

 

Input til revisjon 2A 

 

Se pkt. 2A 

 

300 timer 

 

1. kvartal 

 
  



 
 
 

 

Side 9 
 

 

Forslag til revisjonsprosjekter i 2021 forts. 
Begrunnelse 

Tilknytning til 

Forskningsrådets 

risikovurdering 

Estimert omfang, 

inkl. evt. 

konsulentbistand 

Tid 

2. Revisjonsprosjekter - kjernevirksomhet 

A) Rådgivende bistand 
 Investere i forskning og innovasjon  
– delprosessen "Finansiere og følge opp"  
 
IR vil bidra proaktivt i prosjektet iFront ved å  

• Påse at det etableres en risikobasert 

tilnærming til kontroll av forskningsmidlene 

• Påse at den faglige oppfølgingen av 

forskningsprosjektenes formål ivaretas  

• Gi råd om fremtidige arbeidsmetoder, 

organisering mm for å sikre kostnadseffektiv 

drift av oppfølgingsarbeidet 

• Påse at det legges vekt på pålitelig 

rapportering fra og til interessentene i 

prosjektet 

• Påse at aktuelle lover og regler hensyntas i 

prosjektoppfølgingsarbeidet 

• Sørge for at det gjennom prosjektarbeidet 

legges til rette for at misbruk av 

forskningsmidlene forhindres og avdekkes 

I tillegg vil IR delta i arbeidet med å analysere 
ressursbruken i denne delen av 
investeringsprosessen, se 1C. 

 

 
 
 
 

Ledelsen har et ønske 
om at IRs kompetanse 
benyttes i dette viktige 
prosjektet. 
 

 

 

Det vil iverksettes 

mange 

risikoreduserende tiltak 

når Forskningsrådet 

sluttfører iFront-

prosjektet.  

Det gjelder blant annet 

tiltak foreslått under 

risikoene R2, R3, R5 og 

R7, tiltak som blant 

annet er relatert til 

dette området. 

 

 

 

 

540 timer 

 

 

Hele 2021 
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Forslag til revisjonsprosjekter i 2021 forts. 
Begrunnelse 

Tilknytning til 

Forskningsrådets 

risikovurdering 

Estimert omfang, 

inkl. evt. 

konsulentbistand 

Tid 

3. Revisjonsprosjekter - Støtteprosesser og utvalgte fagområder basert på risikovurderinger 

A) IT-sikkerhet 
 
IR gjennomførte en revisjon av IT-sikkerhet i 
samarbeid med PWC i 2019. Formålet 
med revisjonen var å gi en vurdering av, og 
innsikt i, modenhetsnivået på 
informasjonssikkerhetsarbeidet (helsesjekk) i 
Forskningsrådet.  Implementeringen av 
forbedringsforslagene fra 2019-revisjonen vil bli 
fulgt opp i denne revisjonen. Også denne gangen vil 
PWC bistå i arbeidet. 
 

 

Dette er et område med 

høy iboende risiko.  

 

 

 

 

140 timer 

 

3. kvartal 

B) Funksjonsgjennomgang 
kommunikasjonsområdet 

 
Det skal gjennomføres et prosjekt for å utarbeide 
metode for funksjonsgjennomganger med 
kommunikasjonsområdet som pilot.  
 
Prosjektet vil innebære kartlegging av området, med 
vurdering opp mot formelle krav og god praksis.  
 

 

 

Prosjektet har sitt 
utspring i F425 
initiativet. 
 

 

 

 

 

100 timer IR 

+ timer til ekstern 
leverandør 

. 

 

 

1. kvartal 
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Forslag til revisjonsprosjekter i 2021 forts. Begrunnelse 

Estimert 

omfang, 

inkl. evt. 

konsulent

bistand 

Tid 

4. EU-revisjoner 

 
A) ERA-NET Cofund  
I H2020 skal alle prosjekter ha en revisorattestasjon (Certificate of Financial 
Statements) vedlagt sluttrapporteringen hver gang mottatt totalbevilgning fra EU er 
lik eller større enn et gitt beløp. Revisjonen må gjennomføres og attestasjonen 
leveres på maler som er fastsatt av Kommisjonen.  

 

 

Forskningsrådet 

forplikter seg til å 

gjennomføre revisjoner 

ved inngåelse av Cofund 

og EUROSTARS 

kontrakter 

 

450 timer 

 

Jevnt fordelt 

over året 

 

B) EUROSTARS 

Innvilgede prosjekter innen EUROSTARS med norsk prosjektpartner følges opp av 
Forskningsrådet. Det er krav om en årlig revisorsattestasjon (Certificate of 
Expenditures) av prosjektporteføljen. Revisjonen må gjennomføres og attestasjonen 
leveres på fastsatte maler. 
 

  
 
60 timer 
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Annet 

Begrunnelse 

Estimert omfang, 

inkl. evnt. 

konsulentbistand 

Tid 

5. Administrasjon/ Andre aktiviteter knyttet til IR funksjonen 
 

A) Årsplanlegging, årsrapportering og oppfølging av tidligere års 
anbefalinger 

Utarbeidelse av forslag til revisjonsplan og årsrapport, presentasjon for 
ledergruppen, revisjonsutvalg og styre. Her inngår også oppfølging av 
anbefalinger fra tidligere revisjonsprosjekter. 

 

Fast årlig aktivitet. IIA krav 

 

190 timer 

 

1 og 4 kvartal 

B) Ajourholde kunnskap om Forskningsrådets virksomhet  
IR må holde seg oppdatert på Forskningsrådets virksomhet og løser dette 
ved bl.a. å lese/gå igjennom aktuell, intern informasjon (rapporter, 
referater mm) og ved å delta på møter (f.eks. statusmøter med ledelsen, 
revisjonsutvalget og Styret).  

Fast årlig aktivitet. Ajourhold 

av kunnskap om 

Forskningsrådet 

300 timer Løpende 
 

C) Dialog og erfaringsutveksling med andre statlige 
internrevisjoner og Riksrevisjonen 

 50 timer  

D) Varselkanal – granske misligheter 
IR har to oppgaver knyttet til arbeidet med å granske misligheter.  

1. Varselkanal interne misligheter – motta varsler og håndtere 
mulige økonomiske misligheter begått av tilsatte i 
Forskningsrådet. Arbeidet gjøres i samarbeid med HR-
avdelingen. 

2. Bestille og eventuelt delta i granskninger av mulige misligheter i 
forskningsprosjektene. Arbeidet gjøres i samarbeid med 
eksterne leverandører. 

 

Internrevisjonen har 

kompetanse til å bestille og 

gjennomføre 

granskningsoppdrag. 

 

500 timer 

 

 

Løpende 
 

    

Rådgivning 
Gi råd til andre tilsatte i Forskningsrådet, tilsatte i KD og tilsatte i 
andre statlige virksomheter.  

Sikre at kompetanse 

opparbeidet i IR kommer til 

nytte i resten av 

Forskningsrådet 

 

200 timer 

 

Løpende 



 

 
 

Vedlegg 2: Revisjonsprosjekter som ikke er prioritert i 2021 
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Vedlegg 2 – Revisjonsprosjekter som ikke er prioritert i 2021 

 

Kort beskrivelse – prioritert rekkefølge 

1. Investere i forskning og innovasjon – delprosessen "Finansiere og følge opp"  
Vi foreslår at IR fortsetter den proaktive rollen i prosjektet iFront også i 2022. 

 

2. Strategisk kompetanseutvikling (HR-revisjon?) 
Det har vært et ønske om at IR reviderer kompetanseområdet. Området har høy iboende 
risiko. Det ansees imidlertid ikke hensiktsmessig å revidere området i 2021. 
Administrasjonen har iverksatt et utviklingsprosjekt, Strategisk kompetanseutvikling. Vårt 
forslag er å vente til prosjektet er avsluttet og tiltakene iverksatt før vi reviderer området. 

 

3. KVALSYS etterlevelse 
Vi vil i 2022 og framover velge ut flere prosesser for å vurdere om de er tilstrekkelig 
beskrevet i KVALSYS, om de er hensiktsmessige og om de etterleves. Områder som kan 
være aktuelle er: 
a) Anskaffelser 
b) GDPR 
c) Prosjektstyring (PMO) 
d) Habilitet 
e) Penetrasjonstesting 
f) Beredskap 
g) IT-drift 

 

 

 
 
 



 

 

Vedlegg 3 – Oversikt revisjoner 2017 – 2023  
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Vedlegg 3 – Oversikt revisjoner 2017 – 2023  

 

Område / år 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Kommentar

1 Styring og kontroll - internrevisjonsens fokusområder

Virksomhetsstyring og internkontroll x x x X x x Utvidet evaluering hvert 4. år

Evaluering av "andrelinje-funksjonene" x x x Vi bygger på 2. linjens arbeid

2. Kjernevirksomhet - grunnlag for jevnlig revisjon

Prosjektregnskapsrapportering/prosjektoppfølging (FoU) - næringsliv x x x

Kryssubsidiering/timepriser - instituttsektoren x x

SkatteFUNN x

EU-revisjoner x x x x x x x

Strategisk kompetanseutvikling x

Investere i forskning og innovasjon – delprosessen "Finansiere og følge opp" x x

Prosess A

Prosess B

Prosess C …..

3. Støtteprosesser og utvalgte fagområder - grunnlag for rotasjonsbasert revisjon

IKT-sikkerhet x x

Prosess I
x

Prosess II

Prosess III

Prosess IV-…..

4. Administrative oppgaver

Oppdragsstyring (revisjonsplan, årsrapport, møter, styring) x x x x x x

Oppfølging av anbefalinger x x x x x x

Varselkanal x x x x x ?

Revisjon av prosesser skjer 

regelmessig. Valg av prosesser skjer for 

første gang i 2021 og vurderes 

deretter hvert år

Utvelgelsen av prosesser skjer etter en 

risikovurdering. Kan være 

a)	Anskaffelser

b)	GDPR

c)	Prosjektstyring (PMO)

d)	Habilitet

e)	Penetrasjonstesting

f)	Beredskap

g)	IT-drift

Utvelgelse av prosesser skjer mer 

systematisk i framtiden
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Sak S 08/21:  Midtveisevaluering av to sentre under FORINNPOL:          
R-QUEST og OSIRIS 

Til Styret
Fra Administrerende direktør 

Ansvarlig direktør Frode Georgsen 
Saksbehandler Svein Olav Nås 
Vedlegg i B-mappe 1. Midterm evaluation of FORINNPOL Centres R-QUEST and OSIRIS – 

Framework and terms of reference 
2. Midterm Evaluation Report by Expert Panel for R-QUEST 
3. Midterm Evaluation Report by Expert Panel for OSIRIS

Øvrige vedlegg, ink prosjektbeskrivelsene for tilgjengeliggjøres på forespørsel

Bakgrunn 
Satsingen FORINNPOL – Forskning for forsknings- og innovasjonspolitikk – ble etablert i 2015. 
Ansvaret for FORINNPOL er plassert direkte under Styret. FORINNPOL omfatter tre forskningssentre 
som arbeider med hvert sitt hovedtema (se under). Sentrene bidrar med nyttig kunnskap og 
oppdatert forskning for forsknings- og innovasjonspolitikken.  

Forskningskvalitet Resultater og effekter av 
forskning og innovasjon

Omstilling 

R-Quest (2016) 
Centre for Research Quality 
and Policy Impact Studies 

OSIRIS (2016) 
Oslo Institute for Research on the 

Impact of Science 

INTRANSIT (2019) 
Centre for the study of innovation 

policy for industrial transformation, 
sustainability and digitalization 

Sentrene er etablert for 8 år og utformet etter modell av Forskningssenter for miljøvennlig energi 
(FME). En forutsetning for 8 års finansiering betinges av en midtveisevaluering med positivt utfall. 
Beslutningen om videreføring tilligger Styret etter en gjennomgang av et ekspertpanel samt 
vurderinger fra administrasjonen. To av sentrene ble startet opp i 2016, R-Quest og OSIRIS, og har nå 
blitt evaluert.  

Styret bes vurdere om evalueringen av de to sentrene er gjennomført i henhold til mandatet og 
beslutte om sentrene kan videreføres med finansiering for siste 3-års periode. 

Hovedpunkter 

Kort om sentrenes organisering og virksomhet 
Sentrenes organisering og virksomhet er beskrevet i evalueringsrapportene. Finansieringen kommer i 
all hovedsak fra Kunnskapsdepartementet. Felles for sentrene er at de er pålagt en medfinansiering 
på minimum 25 % av totalbudsjettet. Det er i tillegg stilt krav om at inntil 10 % av finansieringen fra 
Forskningsrådet skal kunne benyttes til samarbeidsprosjekter mellom senteret og finansierende 
departement, samt Forskningsrådet. Slike prosjekter avtales i fellesskap. Det er stilt krav om at 
sentrene skal involvere minst én norsk forskningspartner og én utenlandsk forskningspartner i tillegg 
til vertsinstitusjonen. 

Evalueringsprosessen 
Det er benyttet et felles ekspertpanel for begge sentrene, men med to ulike panelledere som har ført 
rapportene i pennen. Rapportene ble levert i november 2020.  

Administrasjonen vurderer ekspertpanelet som svært kvalifisert. Panelet har hatt god tilgang på 
dokumentasjon fra Forskningsrådet og sentrene selv og gjennom egenevaluering fra både 
senterledelsen, partnerne og brukergrupper. Det har vært gjennomført digitale institusjonsbesøk for 

Midtveisevaluering 2020 
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å utdype og drøfte nærmere den informasjonen som er framkommet. 

Panelets mandat (se vedlegg 1) henviser til suksesskriteriene som var satt opp for sentrene ved 
oppstart. Utvalget har lagt disse til grunn i sin vurdering og som disposisjon for sin rapportering. 
Mandatet er eksplisitt på at selve beslutningen om videreføring tilligger Styret og ikke 
ekspertpanelet. Suksesskriteriene er: 

 Research activity – quality and relevance 

 Co-operation with users 

 Internationalisation 

 Researcher training and recruitment 

 Partners and funding 

Sentrene har fått seg forelagt ekspertpanelets rapporter og finner vurderingene gode og uten feil 
eller mangler å påpeke. Nedenfor gjengis hovedpunktene for hvert av sentrene. 

R-Quest - Centre for Research Quality and Policy Impact Studies 
Vertsinstitusjon er NIFU, Nordisk institutt for innovasjon, forskning og utdanning og senterleder er Liv 
Langfeldt. Årlig bevilgning fra Forskningsrådet er 7 mill. kr. Medregnet egenfinansiering på 25 % er 
det årlige budsjettet ca. 9,3 mill. kr. Det gir en samlet aktivitet over funksjonstiden på ca. 75 mill. kr. 
Forskningspartnere: 

 Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Norge. 

 Danish Centre for Studies in Research and Research Policy, University of Aarhus. Danmark. 

 Centre for Science and Technology Studies (CWTS), Leiden University. Nederland 

 Division of History of Science, Technology and Environment, KTH. Sverige  

 Manchester Institute of Innovation Research (MIoIR). England. 

Evalueringspanelet gir følgende samlede vurdering av aktiviteten og råd for det videre arbeidet: 

Overall, the panel assesses the work of the centre as being very ambitious, promising and with a high 
potential. By establishing a consortium with very good mix of competences, it has laid the ground for 
positive outputs also in the future. Hence, we recommend to fund the centre also for the final phase 
of its life span, but suggest some improvements, [] with respect to interactions with the users [], the 
methodological approach proposed for the next phase [], more regular and frequent exchange at the 
level of the research strand leaders, [] [adjustments] to changes in affiliation of key researchers, [] 
access for the centre to R&D statistics, [] streamline the administration of the co-funding 
requirements. 

OSIRIS - Oslo Institute for Research on the Impact of Science 
Vertsinstitusjon er TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur, Universitetet i Oslo, og senterleder 
er Magnus Gulbrandsen. Årlig bevilgning fra Forskningsrådet er 5 mill. kr. Medregnet egen-
finansiering på 25 % er det årlige budsjettet ca. 7 mill. kr. Det gir en samlet aktivitet over funksjons-
tiden på ca. 56 mill. kr. Senteret har i tillegg lyktes med å innhente annen ekstern finansiering slik at 
totalbudsjettet er økt til ca. 63 mill. kr. Forskningspartnere: 

 Statistisk sentralbyrå, forskningsavdelingen. Norge 

 Manchester Institute of Innovation Research. England 

 INGENIO CSIC-UPV. Spania 

Evalueringspanelet gir følgende samlede vurdering av aktiviteten og råd for det videre arbeidet: 

From the point of view of the panel, based upon our evaluation, we recommend the Research Council 
of Norway to continue funding the OSIRIS centre. 

OSIRIS has outlined a plan for coming three years, which also fulfils this evaluation criterion. Given 
how far the centre has come in the first period, we find their plans appropriate, which is to continue 
to focus upon their key topics, with a few minor modifications. We propose that the leadership team 
across the partners continue to work together, in order to enact their proposed key focus and 
contributions in even more detail. For the final period, OSIRIS should continue to discuss their 
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important goals, with examples being to further elaborate their longitudinal case studies; integrate 
the WPs; and refine their conceptual frameworks. 

Økonomi 
Midlene til FORINNPOL er i hovedsak hentet fra en øremerket bevilgning fra Kunnskaps-
departementet.  For 2021 er bevilgningen på 12,5 mill. kr. Sentrenes funksjonstid var opprinnelig 
planlagt til og med 2022, men forsinkelser ved oppstart har medført en funksjonstid til 2024. Det er 
avsatt midler fra tidligere års bevilgninger til å dekke dette. 

Vurdering 
Panelet vurderer senterordningen under FORINNPOL som et nyttig tilskudd for å fremme kunnskap 
om forsknings- og innovasjonspolitikk. De påpeker imidlertid at finansierende departement og 
Forskningsrådet selv med fordel kan involvere seg mer aktivt fra brukersiden for å utnytte 10 %-
potten til samarbeidsprosjekter bedre. De understreker også at det er flere typer brukere som med 
fordel kan involveres. Om selve ordningen sier de: 

We welcome the initiative by the Research Council of Norway for funding these centres. The 
FORINNPOL Centres address these three timely and important topics: 1) Research quality; 2) Effects of 
research and research-based innovation; and 3) Research and innovation for restructuring. We are 
confident that your FORINNPOL Centres offer the possibility for multidisciplinary and path-breaking 
research, which can truly impact the global scientific and policy debates.  

FORINNPOL og sentrene arbeider med tematikk som er svært sentral for Forskningsrådets 
kjernemandat. Det vil være gunstig for Forskningsrådet selv i større grad å trekke på den 
kompetansen og de forskningsresultater som frambringes gjennom sentrene, og det vil være særlig 
aktuelt å realisere et tettere samarbeid gjennom den siste delen av sentrenes funksjonstid.  

Begge sentrene har brukt noe tid på oppstart, herunder rekruttering av personell. Det har resultert i 
noe lavere produksjon enn opprinnelige planer tilsa, men vurderes likevel som tilfredsstillende av 
ekspertpanelet. Panelet finner generelt at det er etablert gode partnerskap og igangsatt svært gode 
og viktige prosjekter gjennom sentrene og anbefaler derfor i begge tilfellene at sentrene videreføres. 
Samtidig har panelet utarbeidet konkrete forslag til videreutvikling av arbeidet som vil kunne bidra til 
sentrenes suksess. Panelet utfordrer Forskningsrådet selv og finansierende departement til å være 
mer aktive brukere og deltakere i forskningsarbeidet. Dette er en anbefaling administrasjonen slutter 
seg til og vil arbeide aktivt med både i forhold til Styret og andre sentrale brukere i departementer, 
akademia og Forskningsrådet selv. 

På denne bakgrunn anbefales en videreføring av både R-Quest og OSIRIS for siste del av 
funksjonstiden. Forskningsrådets administrasjon påser at tilrådingene fra ekspertpanelet blir fulgt 
opp i sentrene og internt i Forskningsrådet. 

Videre saksgang 
Godkjenning av videre drift ved sentrene innebærer videreføring av dagens praksis med justeringer 
som foreslått av ekspertpanelet og anbefalt av Styret. Med den sentrale tematikken sentrene under 
FORINNPOL arbeider med kan det være hensiktsmessig å finne tid i Styret til en bredere 
gjennomgang av tematikk og resultater med representanter for sentrene til stede. 

Forslag til vedtak 
Styret beslutter videre finansiering av R Quest og OSIRIS e gjennom de siste 3 årene av funksjonstiden 
i henhold til eksisterende planer. Det legges til grunn at sentrene følger opp de anbefalinger for 
videreutvikling av arbeidet som er påpekt av ekspertpanelet. 
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Sak S 09/21:  Humaniora-optimaliseringsmidler – endrede kriterier   

Til Styret
Fra Administrerende direktør 

Ansvarlig direktør Yves Boulmer 
Saksbehandler Tor Lunde Larsen/Kristen Ulstein 

Bakgrunn  

Styret har vedtatt en opptrappingsplan for humaniora i Forskningsrådets tematiske satsinger. Det er 
etablert en optimaliseringsmekanisme med midler som kan forsterke de tematiske satsingene, og 
muliggjøre bevilgning av flere humaniora-sterke prosjekter i disse satsingene. 

Retningslinjene for bevilgning fra optimaliseringsmidlene for humaniora er vedtatt av Styret som del 
av budsjettprosessen og omfatter kvalifikasjonskriterier og "finansieringsgraden", dvs. forholdet 
mellom finansieringen fra optimaliseringsmidlene og finansieringen fra de tematiske satsingene.

Saken omhandler bruken av optimaliseringsmekanismen for forskerprosjekter i desember 2020. 

Hvorfor saken fremmes 

Saken er todelt: 

1. Administrasjonen har fullmakt til å tildele midler under forutsetning av at det foreligger et 
(betinget) bevilgningsvedtak fra det enkelte porteføljestyret, i praksis som del av en reserveliste. 
Administrasjonen ønsker imidlertid å finansiere via optimaliseringsmidler ytterligere 5 
støtteverdige humaniora prosjekter som er identifisert utenom reservelistene. 

Styret bes gi administrasjonen fullmakt til å bevilge fem identifiserte prosjekter i tråd med 
kvalifikasjonskriteriene og prinsippene som er lagt fram i saken. 

2. For å få mest mulig effekt av optimaliseringsmekanismen i 2020-runden og unngå at ubrukte 
midler fører til avsetninger, fremmer administrasjonen et forslag om å fravike regelen som 
begrenser finansieringsgraden. 

Styret bes derfor om å godta en tilpasning i regelen om finansieringsgrad og øke denne til 100 
prosent finansiering (fra 75 prosent) for samtlige prosjekter som finansieres. 

Hovedpunkter 

Tilgjengelige midler bør utnyttes 

Optimaliseringsmidlene for humaniora er del av KDs bevilgning til Forskningsrådet over post 53. For 
2020-utlysningen er 98 mill. kr tilgjengelig; 55 mill. kr i 2020 budsjettet og 43 mill. kr i ubrukte midler 
fra 2019-utlysningen. 

På de rangerte reservelistene fra søknadsbehandlingen i desember var det bare 4 prosjekter som 
tilfredsstilte kriteriene, og som ble innvilget. Dette belaster kun 27,4 mill. kr av de 98 mill. kr som er 
tilgjengelige. Det er ønskelig å øke denne bruken ved å innvilge prosjekter utenfor reservelistene og å 
øke finansieringsgraden for alle prosjekter som omfattes av optimaliseringstiltaket. 

Flere støtteverdige prosjekter er identifisert 

Administrasjonen anser det å hente opp ekspertvurderte prosjekter som er ekspertvurder og innstilt 
av porteføljestyrene også utenfor reservelistene som å være innenfor retningslinjene. Dette så lenge 
prosjektene tilfredsstiller kravene til innhold, kvalitet og relevans. Administrasjonen har derfor valgt 
ut 5 prosjekter utenfor reservelistene (spesifisert i tabellen under): 
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 Prosjektene tilfredsstiller kvalitets- og relevanskravene (har karakter minst 6 på enten kvalitet 
eller relevans). 

 Prosjektene fordeler seg på tre porteføljestyrer og tre tematiske satsinger/budsjettformål  

 De fem prosjektene har tilsvarende kvalitet som andre prosjekter som er innvilget gjennom 
ordinær søknadsbehandling i de respektive budsjettformålene og porteføljestyrene.  

Økt finansieringsgrad er nødvendig 

I oppbyggingsfasen av et fagområde, der mange fag har liten tradisjon for å søke Forskningsrådet, 
oppstår det en skjevfordeling mellom støtteverdige søknader som i neste omgang medfører 
skjevfordeling mellom budsjettformålene. Bruk av optimaliseringsmidler bør ideelt sett utløse en 
form for medfinansiering, men en finansieringsgrad på 75 % krever en økonomisk egeninnsats som 
de aktuelle budsjettformål vanskelig vil kunne klare. Finansieringsgraden bør derfor økes.  

Likebehandling mellom budsjettformålene, og den potensielle skjevfordelingen av delfinansieringen i 
lys av årets og fjorårets tildeling samlet, tilsier at 100 % finansiering gjøres gjeldende for alle de 9 
prosjektene som finansieres av optimaliseringsmidlene i 2020. Det totale kostnaden ved 100 % 
finansieringsgrad er på 96,8 mill. kr. (36,9 mill. kr for de 4 prosjektene fra reservelistene som allerede 
er innvilget, og 59,9 mill. kr for de 5 prosjektene utenfor reservelistene). 

Optimaliseringsmidler til nye 5 prosjekter og en økning av finansieringsgraden til 100 %, vil ikke 
påvirke andre budsjetter, fordeling av midler o.l. Det vil derimot medføre at tilgjengelig budsjett 
utnyttes fullt ut og at det ikke blir overføringer fra 2020 til 2021. Det er verdt å notere at spørsmålet 
om finansieringsgrad ikke har noe å si for søkerne eller de prosjektansvarlige institusjonene. 

Forslag til vedtak 

Styret slutter seg til forslaget om å finansiere støtteverdige prosjekter hentet utenfor reservelistene. 

Finansieringsgraden i optimaliseringspotten for humaniora endres i søknadsbehandlingen 2020 fra 75 
til 100 prosent. 

Prosj.nr Tema

Panel 

karakter

Relevans

karakter

Søkt beløp 

(100 % 

fin.grad)

315985 Utdanning 6 7 12000

314605 Utdanning 6 5 11895

315864 Utdanning 6 5 12000

314849 Utenriks og internasjonale relasjoner5 7 12000

315580 Samfunnssikkerhet 5 6 11987

Sum optimaliseringspott 59882
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Vedlegg 1 - Vedtatte kriterier for bruk av optimaliseringsmidler humaniora i tematiske satsinger 

Vedtak i Styret som del av budsjett for 2020:  

Søknadstilfang - FP-søknader til alle tematiske budsjettformål, som er vurdert som 
støtteverdige.1 (Unntatt tema "Samfunnsutviklingens kulturelle 
forutsetninger" i Porteføljestyret for Velferd, kultur og samfunn 
(VELKUSAM) 

Finansieringsgrad - 75 prosent i år 2020  
- Hele beløpet overføres til budsjettformålet i revidert budsjett første år 

Kvalifikasjonskriterier - Søknader merket med Humaniora som fagkode 
- Humaniora utgjør minst halvparten av prosjektet 
- Relevansvurdering på minimum 5 

Kriterier for innstillings/ 
finansieringsrekkefølge 

1. Høyeste samlet karakter fra panelene  
2. Høyeste karakter fra relevansvurderingen  
3. Størrelsen på budsjettformålet, stort budsjett før lite budsjett  
4. Budsjettstørrelse gjøres også til avgjørende kriterium når de siste 

aktuelle prosjektene ellers står likt 

1 Støtteverdig: Krever minst karakter 5 fra ekspertpanelet. 
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Sak S 10/21:  Styresaker 2020 og 2021 - vurdering 

Til Styret 
Fra Administrerende direktør 

Ansvarlig direktør 
Saksbehandler 

Randi Søgnen 
Lise Rydje 

Vedlegg 1. Styresakene 2020 
2. Styresakene 2021

Hvorfor saken fremmes 
Dagsorden på styrets møter er relativ tett, der årshjulsakene utgjør en betydelig andel, det er likevel 
rom for forslag til saker utover dem styret må ta stilling til.  

Styret inviteres til å vurdere sakskartet i foregående år, herunder balansen mellom hovedkategoriene 
i sakskartet, antall saker (mulig reduksjon), evt. også synspunkter på saksforberedelse. Sakskartet for 
2021 er i støpeskjeen med mulighet for både endringer i vedlagte forslag og innspill til nye saker. 

Hovedpunkter 
Saker i 2020 
2020 var et særdeles aktivt styreår målt i antall saker, type saker og engasjement i sakene. Det er 
gjennomført 11 møter (mot 8 i 2019) og behandlet 64 saker (mot 40 i 2019), vedlagt sakskartet for 
2020. Sakene er organisert etter Styrets hovedoppgaver:  
      - Strategisk utvikling/rådgivning

- Budsjett, regnskap, risiko og rapportering 
- Organisasjonsutvikling og styresystem (intern og ekstern styring) 
- Kontroll med at fastsatte krav blir tilfredsstillende oppfylt 
- Vedtaksmyndighet i enkelte saker 
- Seminar 

I tillegg til kategoriene over, har vi for dette året satt opp en egen rubrikk for "Korona – 
ekstraordinære møter", altså saker som styret behandlet som en direkte konsekvens av pandemien, 
det var i alt 3 ekstraordinære styremøter i 2020. Nytt i 2020 var også at alle styremøter fra og med 
april var digitale. 

Pandemien og alle styresakene som fulgte i kjølvannet, er klart det mest framtredende trekk ved 
styreåret 2020. Tiltakspakker, ekstraordinære bevilgninger og, hasteutlysninger preget dagsorden på 
de 3 ekstraordinære møtene.  

Styrets arbeid med Forskningsrådets strategi og endelig vedtak i april var et viktig resultat i styreåret, 
avløst av forberedelse til neste sentrale strategiske sak, innspill til revisjon av Langtidsplanen for 
forskning og høyere utdanning, med frist oktober 2021. 

Tyngden av saker sorterer imidlertid under typiske «årshjul»-saker som budsjett, regnskap, 
rapportering og risikovurdering, både knyttet til fagporteføljen (FoU) og virksomheten. 
Ellers var 2020 året da Styret for alvor møtte iverksettingen av helhetlig porteføljestyring – stikkord; 
vedta porteføljeplaner, godkjenne investeringsplaner, samt regelmessig bli orientert om utviklingen i 
profil på porteføljer og prosjekter, det siste i lys av innføring av helhetlige utlysnings- og 
vurderingsarenaer og de endringer det medførte.  
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Nytt for dette styret, sammenlignet med tidligere styrer, er at Styret også gjør investeringsvedtak for 
større tverrgående ordninger i Forskningsrådet, som senterordningene, infrastruktur, instituttene, 
noen internasjonale tiltak, mm. Det var en rekke slike saker på dagsorden i 2020. 

Styret har også ønsket seminarer inkludert i enkelte av møtene, 3 seminarer ble avholdt i 2020, flere 
var under planlegging, men en uvanlig tett dagsorden på de fleste møtene, samt digitale møter som 
ikke bør vare for lenge, bidro til at seminarene måtte kuttes etter pandemiens utbrudd. 

Til diskusjon: Hva er Styrets vurdering av sakskartet i 2020, mht. antall saker, sakstyper, 
saksforberedelse, mm?  

Saker i 2021 
Sakskartet er nødvendigvis foreløpig, årshjul-sakene vil imidlertid med sikkerhet prege sakskartet i 
betydelig grad, også i 2021, se vedlagte sakskart.  

Utkast til sakskart inneholder også saker utover års-hjulet: Innspillet til revidert langtidsplan er 
krevende og står på styrets dagsorden på alle møter unntatt desembermøtet. Etter styrets ønske har 
vi satt effekter på dagsorden på flere av møtene. Ellers må det også antydes at pandemien kan gi 
opphav til nye tiltakspakker med behov for styreinvolvering. 

Ellers har styret som nevnt ytret ønske om seminarer, noen få forslag er satt opp. Vi må likevel ha in 
mente at innspillet til LTP vil kreve betydelig avsatt tid, i alle fall på noen av møtene, og ta form som 
en type seminar. I tillegg vil pandemien, inntil den er under kontroll, kreve digital deltagelse som er 
et hinder for lengre møter.  

Vedlagte liste har rundt 35 saker, så det er rom for forslag, ikke minst til mulig tematikk for 
seminarer.  

Til diskusjon: Hva er styrets vurdering av foreløpig sakskart 2021?

Forslag til vedtak 
Evalueringen av sakskartet i 2020 samt vurdering av sakskartet i 2021 følges opp i henhold til Styrets 
diskusjon.
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Vurdering av styresakene 2020 

1. Strategisk utvikling/rådgivning møte dato

Strategi og Forskningsrådets visjon 1 16. jan 

Forskningsrådets visjon 2 13.feb 

Strategi revidert på basis av høringsinnspill – endelig vedtak 3 22. apr 

Godkjenning av porteføljeplaner 5 11. juni 

Effekter: F.rådets arbeid med resultater, virkninger og effekter av 
investeringene  

7 29. okt 

Prosess for innspill til revidert LTP  3 22. apr 

Innspill til LTP-rammer for en anskaffelse og tidsplan for prosessen Xo 18. mai 

Rammer for F.rådets innspill til revidert langtidsplan  8 4. des 

Rådgivningsdokument til statsbudsjettet 
5 
7

11. juni
29. okt

Handlingsplan for internasjonalisering  3 10.mar 

Effekter av petroleumsforskningen / veien videre  2 13 feb 

Høringsinnspill om ny UH-lov og styring av statlige univ. og høgskoler 3 22. apr 

2. Budsjett, regnskap, risiko og rapportering møte dato

Intern årsrapport 2019 3 10 mars

Budsjettforslagsprosess for 2022  3 10. mar 

Orientering Om endeling fassetting av budsjett 2020 3 22. apr 

Rev. Budsjettforslag 2021 Xo 18. mai 

Budsjettforslag 2022 – satsingsforslag 5 11 juni 

Budsjettforslag 2022 6 10 sept 

FoU-økonomi, inkludert overføringer 6 10 sept 

Budsjettforslag 2022 – endelig behandling 7 29 okt 

Godkjenning av investeringsplaner og langtidsbudsjett 2021-2024 7 29. okt. 

Budsjettfordeling 2021 8 4 des 

Rapportering: Profil på Forskningsrådets prosjekt- og søknadsportefølje 1 16. jan 

Rapportering: Portefølje-, søknads- og prosjektutvikling / overordnet profil 
rapportering tertialvis 

3 
5 
7 

10. mar 
11. juni 
29. okt 

Virksomhetsrapportering, 1. tertial 5 11 jun 

Presentasjon av virksomhetsstrategiske utfordringer/risiko  5 11. jun 

Orientering om virksomhetsstrategiske urfordringer/risiko 7 10. sep 

Virksomhetsrapportering, 2. tertial 7 29 okt 

Virksomhetsbudsjett og virksomhetsrisiko 8 4. des 

Porteføljestyring: føringer og premisser for utlysningen i 2020  2 13 feb 
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3. Korona – ekstraordinære møter møte dato

Hasteutlysning COVID-19, beslutningsprosess Xo 1. april 

Søknadsfrist 2020, økning til banebrytende forskning og endrede prosesser Xo 1. april 

Innspill fra F.rådet til regjeringen om mulig tiltakspakker for å avhjelpe 
konsekvenser av koronaepidemien for nærings- og samfunnsliv 

Xo 1 april 

Korona – fremtidsutsikter og konsekvenser Xo  1 april 

Fordeling tiltakspakke 1 og 3 Xo 2. juli 

Rev. Budsjettforslag 2021 – oppdatering etter tiltakspakke Xo 2. juli 

Ekstraordinær grunnbevilgning til institutter Xo 2. juli 

4. Organisasjonsutvikling og styresystem (intern og ekstern styring) 

Retningslinjer for styrets arbeid og saksbehandling 1 16.jan 

Porteføljestyrene og porteføljestyring/fellesmøtet, mm 2 13 feb 

Styrets kommentarer til Kunnskapsdepartementets 
tilbakemeldingsdokument (erstattet etatsstyringsmøte, grunnet covid-19) 

5 11. juni 

Konseptvalg for nytt kjernesystem – Innsiktsdrevet  7 29 okt 

Styret som porteføljestyre  6 10 sep 

5. Kontroll med at fastsatte krav blir tilfredsstillende oppfylt møte dato

Evaluering og vurdering av styresakene 2019 og 2020 2 13 feb 

Evaluering av adm. direktør 2 13 feb 

Endringsarbeid i F.rådet – status og måloppnåelse 3 10 mars

Styreinstruks og instruks for adm. direktør    3 10. mar 

Revisjonsplan 2020 2 13 feb 

Regnskapsrevisjonen for 2019, riksrevisjonen presenterer 3 22. apr 

6. Vedtaksmyndighet i enkelte saker møte dato

SFF-ordningen, evaluering, utlysning Xo 18. mai 

Avklaringer før sluttbehandling av SFI-søknader 3 22. apr 

SFI-IV – Søknader om Senter for forskingsdrevet innovasjon 5 11. juni 

Norsk veikart for forskningsinfrastruktur 3 22. apr 

Norsk deltakelse i partnerskap i Horisont Europa – F.rådets rolle Xo 18. mai 

Rapport om unge forskertalenter Xo 18. mai 

Samisk forskning – framtidig organisering 7 29. okt 

Søknader om innlemmelse i grunnfinansieringsordningen RISE og SIN 8 4. des 

F.rådets satsing på banebrytende forskning (FRIPRO) økt tildelingsramme 8 4. des 

7. Seminar møte dato

Seminar; Grønn vekst – mobilisering gjennom målrettede satsinger 1 16. jan 

Seminar; Innovasjon i offentlig sektor 2 13 feb 

Seminar; UH-sektorens plass i forskningssystemet 3 10 mars
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Styresakene 2021 

1. Strategisk utvikling/rådgivning møte dato

Innspill til revidert LTP - innholdselementer 1 feb 

Innspill til revidert LTP - innholdselementer 2 mars 

Innspill til revidert LTP - innholdselementer 3 april 

Innspill til revidert LTP - første utkast 4 juni 

Innspill til revidert LTP - revidert førsteutkast 5 sept 

Innspill til revidert LTP - endelig utkast 6 okt 

Oppfølging av Forskningsrådets strategi, status og handlingsplan 4 juni 

Godkjenning av porteføljeplan for Industri og tjenestenæringer 3 april 

Godkjenning av porteføljeplaner for Humaniora og samfunnsvitenskap, 
Godkjenning av porteføljeplaner Naturvitenskap og teknologi, Livsvitenskap 

7 des 

Effekter av forskning (Technopolis-rapp) 3 april 

Effekter - hva vet vi om porteføljene? 4 juni 

Virkninger og effekter – konkrete eksempler fra prosjektporteføljen 5 sept 

Effekter - resultatmåling av næringsrettede virkemidler (SØA) 7 des 

Nasjonale rammer for evaluering av forskning 2 mars 

Fellesmøte med IAB  7 des 

2. Budsjett, regnskap, rapportering møte dato

Budsjettforslag 2023 2 mars 

Nullvekstforslag 2023 4 juni 

Satsingsforslag om vekst 2023 5 sept 

Samlet Budsjettforslag 2023, nullvekst og vekst 6 okt 

Budsjettfordeling 2022 7 des 

Virksomhetsbudsjett 6 okt 

Årsrapport 2020/Årsregnskap 2020 2 mars 

Årsrapport internrevisjon 2020 2 mars 

Investeringsvirksomheten – søknad- og prosjektporteføljen  
2 
4 
6 

mars 
juni 
okt 

3. Organisasjonsutvikling og styresystem (intern og ekstern styring) møte dato

Porteføljestyrene og porteføljestyring/fellesmøtet, mm Fastsettes senere 

Etatsstyring og etatsstyringsmøte  Fastsettes senere 

4. Kontroll med at fastsatte krav blir tilfredsstillende oppfylt møte dato

Internrevisjon – organisering, revisjonsplan  1 feb 

Evaluering og vurdering av styresakene 2020 og 2021 1 Feb 



2 

5. Vedtaksmyndighet i enkelte saker møte dato

FRIPRO – Søknadsprosess og søknadsomfang 1 feb 

Midtveisevaluering av to sentre under FORINNPOL 1 feb 

Infrastrukturevaluering 3 april 

Innstilling av søknader etter INFRASTRUKTUR-utlysningen
(eget møte, med settemedlemmer bl.a., kan vanskelig foretas på styremøtet i 
Sveits) 

xo des 

Deltagelse i grunnfinansieringsordningen for forskningsinstitutter -
kvalifiseringsindikatorer 

Fastsettes senere 

6. Seminar – mulige temaer møte dato

Seminar; Hav 

Seminar; Satsingen på forsking om forskning og innovasjon: FORINNPOL 

Seminar; Effekter, eventuelt i tilknytning til en av sakene om effekter (4 stk) 
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