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Norges forskningsråds styre 
Dato 
Sted 

Torsdag 10. juni 2021, kl. 10:00 – 15:30 / 16:25 
Virtuelt møte (Teams) 

 
Tilstede: 

Hilde Tonne - leder  
Kenneth Ruud – nestleder  
Jan Magnus Aronsen 
Eli Aamot  
Mette Halskov Hansen  
Pinar Heggernes 
Kirsti Hjemdahl  
Tomas Kåberger   
Karianne Melleby 
Eimund Nygaard  
Lars Harry Vorland  
Christine Daae Olseng 
Eirin Isaksen Winsnes (ansattes varamedlem) 
Sak S 52:  Matz Dahlberg (settemedlem) 

       Toril Johansson (settemedlem) 
       Geir Mork (settemedlem) 

 
Forfall:    

Lena Cappelen Endresen 
 
Tilstede fra Forskningsrådet: 
 Mari Sundli Tveit, administrerende direktør 
 Anne Kjersti Fahlvik, områdedirektør Næringsutvikling og nyskaping 

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 
Trine Tengbom, internrevisjonen 
Stig Slipersæter, adm. dir stab 
Tobias Ellingsen, referent 
 
Sak S 42 Philip Lorentzen 
Sak S 44 Hanne Merete Hanson, Ute Schumacher 
Sak S 45 Thomas Grønsten 
Sak S 46 Amina Ømer, Therese Krosby 
Sak S 47 Kristen Ulstein 
Sak S 52 Liv Furuberg, referent sak S 52   
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Sak S 38/21 Godkjenning av sakslisten 

Vedtak:  Sakslisten godkjennes. 
 

Sak S 39/21 Godkjent referat fra styremøte 3/21, 29.04 

Vedtak:  Referatet godkjennes. 
 

Sak S 40/21 Spørsmål om habilitet 

Mari Sundli Tveit innledet kort om habilitetsvurderinger knyttet til sak S 52. Fire 
styremedlemmer er automatisk inhabile på grunn av styreverv eller lederstillinger i 
prosjektansvarlig eller samarbeidende organisasjon i søknadene. Tre styremedlemmer har 
faglige eller personlige relasjoner som kan medføre inhabilitet etter en skjønnsmessig 
vurdering i styret. For at Styret skal være beslutningsdyktig har Kunnskapsdepartementet 
oppnevnt fire settemedlemmer. Det er gjort en habilitetsvurdering av settemedlemmene og 
det har kommet frem at en av disse er inhabil.  

Styret vurderte habiliteten til styremedlemmer med faglige eller personlige relasjoner 
knyttet til søknadene i sak S 52. Ansattes styremedlemmer kan være observatører i 
bevilgningssaker, men avsto fra å delta i sak S 52.  

Vedtak:  Styrets medlemmer Kenneth Ruud, Eli Aamot, Mette Halskov Hansen, Pinar Heggernes, 
Karianne Melleby, Jan Magnus Aronsen og Lars Harry Vorland er inhabile i sak S 52.  

De ansattes styrerepresentanter deltar ikke i behandlingen av sak S 52.  

Settemedlem Janne O. Jonsson, oppnevnt av Kunnskapsdepartementet, er inhabil i sak S 52. 
 

Sak S 41/21 Orienteringer  

1. Muntlige  
Mari Sundli Tveit orienterte om at det har vært bred dekning av Forskningsrådet i media 
siden forrige styremøte og at det i hovedsak er i form av positiv omtale. Saker i perioden har 
særlig handlet om gode norske resultater i EU-programmene, undersøkelse som viser høy 
tillitt til forskning i befolkningen, stor tilsøkning til Grønn plattform og stor tilsøkning fra 
bedrifter. Strategiens prioriteringer er godt dekket i medieomtalen bortsett fra området 
Samhørighet og globalisering. Det jobbes med økt synlighet av dette området fremover.  

2. Skriftlige fra administrasjonen 

• Orientering om revidert nasjonalbudsjett 2021 
• Befolkningsundersøkelser og måling av tillit 
• Programmet for et digitalt Europa - DIGITAL 
• Global Research Council – Forskningsrådsinitiativ til finansiering rettet mot 

bærekraftsmålene 
• Endring i Porteføljestyret for global utvikling og internasjonale relasjoner 
• OECD landrapport om norsk landbruk - hovedfunn og anbefalinger  

Vedtak:  Orienteringene tas til etterretning. 
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Sak S 42/21  Forskningsrådets innspill til revidert Langtidsplan for forskning og høyere 
utdanning 

Hilde Tonne innledet i saken og la vekt på at utkast til innspill til LTP er et bra dokument som 
har tatt opp i seg styrets tidligere diskusjoner og innspill. Det er viktig at styret nå bidrar til 
tydeliggjøring av vurderingene og anbefalingene i innspillet. 

Mari Sundli Tveit presenterte kort utkastet til LTP-innspill og det videre arbeidet med å 
ferdigstille LTP-innspillet. 

Styret gikk en runde rundt bordet slik at alle styremedlemmene gav sine vurderinger av LTP-
innspillet og kom med innspill og kommentarer til hvordan LTP-innspillet kan videreutvikles. 
Det er behov for å spisse og tydeliggjøre budskapene ytterligere. Forskningsrådet må være 
tydelig på behovet for et grønt skifte og forskningen må bidra til å erstatte aktivitet og 
næring som blir borte når petroleumsaktiviteten trappes ned. Innspillet bør si noe mer om 
hvordan forskning kan bidra til verdiskaping og utvikling av nytt næringsliv. Omtalen av 
naturmangfold og miljøutfordringer bør løftes og videreutvikles. Innspillet må være 
mulighetsorientert i tillegg til å diskutere utfordringene for forsknings- og innovasjons-
politikken. Digital transformasjon vil være sentralt i LTP og innspillets omtale av dette må 
videreutvikles. Utfordringene og endringene vil også utfordre selve forskningssystemet, og 
innspillet bør reflektere rundt digitaliseringen av forskningen på alle områder, balansen og 
samspillet mellom de utførende sektorene, og videreutvikling av et effektivt forsknings-
system. 

Styret kommenterte på ulike tema og problemstillinger som bør tas inn eller løftes frem i 
LTP-innspillet. Det ble også lagt vekt på at Forskningsrådet må vise frem erfaringer og 
resultater fra tidligere innsats som kan være med på å underbygge vurderinger og 
anbefalinger i innspillet. Styremedlemmene oppfordres til å gi skriftlige kommentarer til LTP-
innspillet i etterkant av styremøtet. 

Vedtak:  Forskningsrådets innspill til revidert langtidsplan bearbeides videre med de innspill og 
kommentarer som fremkom i møtet. 
 

Sak S 43/21 Plan for oppfølging av Forskningsrådets strategi 

Mari Sundli Tveit innledet i saken. Saken er en løypemelding til styret om hvordan 
Forskningsrådet jobber med oppfølging av strategien. Strategien gir god retning, men det er i 
tillegg behov for å konkretisere målbildet frem til 2024 og detaljere hva det betyr av faktisk 
endring. De mest sentrale prosessene for oppfølging av strategien, med tilhørende 
styresaker, ble kort presentert.  

Styret kommenterte at dette var en god oppsummering av arbeidet med oppfølging av 
strategien og at de ser frem til å se resultatene fra det strategiske arbeidet. Styret ba om at 
også de strategiske grepene som er løftet frem i strategien brukes og synliggjøres i 
strategioppfølgingen.  

Vedtak:  Styret tar orienteringen til etterretning. 
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Sak S 44/21 Tertialrapport og resultat medarbeiderundersøkelse 

Mari Sundli Tveit innledet i saken som oppsummerer resultater og nøkkeltall fra 
virksomheten i årets første måneder. Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen fra februar 
2021 blir viktige å bruke i Forskningsrådets utviklingsarbeid fremover. Tove Karin Stølen 
presenterte tertialrapporten og oppdatert risikoanalyse. Presentasjonen viste blant annet 
status på de viktigste aktivitetene som er satt i gang for å realisere virksomhetsstrategien. 
Det jobbes med en kompetanseplan for Forskningsrådet for å avklare hvilken kompetanse 
som må utvikles i organisasjonen og hvilken kompetanse som må hentes inn gjennom 
rekruttering. 

Styret stilte oppklarende spørsmål til rapporteringen og diskuterte blant annet hva som bør 
vektlegges i tertialrapportene for å følge utviklingen i organisasjonen på en god måte. 
Utviklingen i virksomhetsbudsjettet og antall årsverk bør sees i sammenheng med 
oppgavemengden, som for eksempel investeringsnivået, for å vise utvikling i produktivitet 
over tid. Styret kommenterte at det har vært liten utvikling fra forrige medarbeider-
undersøkelse, og at det er viktig at Forskningsrådet jobber aktivt for å nå de satte måltallene. 
Styret diskuterte også om endringer i investeringsprosessen har endret ressursinnsatsen 
eller forskjøvet denne i tid. Styret mener at det er viktig å ha en løpende dialog med 
Kunnskapsdepartementet om virksomhetsbudsjettet, organisasjonens produktivitet og 
utviklingen i oppgavemengden.  

Vedtak:  Styret tar saken til orientering. 
 
Sak S 45/21 Status IT-sikkerhet 

Saken er unntatt offentlighet og refereres ikke. 

Vedtak:  Styret tar saken til orientering og ber om å bli oppdatert en gang i året på IT-
sikkerhetstilstanden målt over de 20 såkalte Critical Security Controls (CSC). 
 

Sak S 46/21 Oppdatert status på overføringssituasjon og langtidsbudsjett 

Saken er unntatt offentlighet og refereres ikke. 

Vedtak:  Styret tar den fremlagte analysen til etterretning og understreker viktigheten av å fortsette 
arbeidet med å bygge opp nødvendig kompetanse, verktøy og prosesser som grunnlag for en 
strammere likviditetsstyring i Forskningsrådet. 
 

Sak S 47/21 Etatsstyringsmøte 11. juni – forberedelse 

Mari Sundli Tveit innledet i saken og viste til utkast til tilbakemeldinger fra 
Kunnskapsdepartementet som vil være utgangspunkt for etatsstyringsmøtet dagen etter 
styremøtet. Etatsstyringsmøtet vil særlig vektlegge Økt vitenskapelig kvalitet og Et 
velfungerende forskningssystem.  

Styret diskuterte utkast til tilbakemeldingsdokument og foreslå noen endringer. Styret 
avklarte deltakelse på etatsstyringsmøtet med KD. Styret diskuterte hva som skal være 
Forskningsrådets hovedbudskap i møtet med KD og hva som er de viktigste kommentarene 
til KDs tilbakemeldinger knyttet til målene om Økt vitenskapelig kvalitet og Et velfungerende 
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forskningssystem, samt om porteføljestyring. 
 

Sak S 48/21 Eventuelt 
 

Sak S 50/21 Vedtaksprotokoll godkjennes 
 

Sak S 51/21 Oppsummering 
 

Sak S 52/21 Trinn 1 av SFF-V utlysningen: Kvalitetssikring av søknadsbehandlingsprosessen og 
vedtak om søkere som skal inviteres til trinn 2. 

Saken er unntatt offentlighet og refereres ikke. 

Vedtak:  Styret finner at søknadsbehandlingsprosessen for SFF-V trinn 1 er gjennomført i henhold til de 
på forhånd vedtatte rammer og prosedyrer som beskrevet i utlysningen. 
 
Styret vedtar at søknadene som er anbefalt av den vitenskapelige komiteen inviteres til å 
sende inn fullstendig søknad om Senter for fremragende forskning. 
 
Styret vedtar også at de resterende søknadene får avslag. 

 


