
Referat   Styremøte 05/2022

Norges forskningsråds styre 

Dato Fredag 27. mai 2022, kl. 09:00 – 11:00

Sted Virtuelt møte (Teams) 

Til stede: Kristin Halvorsen - leder  

Robert Rastad - nestleder 
Gunnar Hovland 
Linda Nøstbakken 
Britt Elin Steinveg 
Lena Cappelen Endresen, ansattes representant 

Forfall:   Eirin Isaksen Winsnes, ansattes representant 

Fra Forskningsrådets administrasjon: 
Mari Sundli Tveit, administrerende direktør 
Yves Boulmer, områdedirektør Analyse og porteføljestyring 
Christian Haug-Moberg, fungerende områdedirektør Kommunikasjon og brukeropplevelse 
Lise Rydje, seniorkonsulent 
Kristen Ulstein, referent 

Sak S 36 og 37: avdelingsdirektør Johan Skivik Aubell 
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Sak S 33/22 Godkjenning av innkalling og sakslisten 

Vedtak:  Innkalling og saksliste godkjennes. 

Sak S 34/22 Godkjenning av referat fra møte 4/2022  

Vedtak:  Referatet godkjennes med en presisering. 

Sak S 35/22  Orienteringer  
Styret fikk seg forelagt følgende skriftlige orienteringer:

1) Ekstern gjennomgang av Forskningsrådet  

2) Oppsummering fra møtet med statsråd Borten Moe  

3) Gjennomgang av bestilling fra KD med frist 30. mai 

4) Innkalling til Etatsstyringsmøte 8. juni 

Vedtak: Tatt til orientering 

Sak S 36/22    Oversikt over engangskutt, omdisponeringer og overbevilgninger som påvirker 

langtidsbudsjettet 

Styret hadde bedt om å få en framstilling av vedtak som har ledet opp til den 

likviditetssituasjonen Forskningsrådet nå står i. Hovedgrepene for å få ned avsetninger 

fordelt på år, kapittel og post ble presentert hver for seg. Engangskuttene og 

omdisponeringer av avsetninger er resultat av Stortingets budsjettvedtak. Det ble også vist 

hvordan kutt og omdisponeringer er fordelt på budsjettformål. I tillegg har Forskningsrådet 

gjort egne vedtak om overbevilgning få raskt redusere avsetningene og det ble gjort rede for 

tidligere styrevedtak om dette. 

Vedtak:  Tatt til orientering 

Sak S 37/ 22  Utbetalingsprofiler – ulike scenarier  

Yves Boulmer og Johan Skivik Aubell ga en muntlig orientering om ulike scenarier for effekter 

av frivillig forlengelse av prosjekter (forskyving av prosjektkostnader), inkludert utsatt 

oppstart, for likviditetssituasjonen på kort sikt.  

Vedtak:  Styret diskuterte ulike løsninger på kort og lang sikt. Styret ber administrasjonen jobbe videre 

med alternative modeller for hvordan situasjonen kan løses. 

Sak S 38/22  Kommunikasjonsplan fremover  

Christian Haug-Moberg orienterte Styret muntlig om det pågående arbeidet med intern og 

ekstern kommunikasjon knyttet til likviditetssituasjonen og planer framover. Styret 

understreket behovet for å unngå unødig uro i forskningssektorene. Forskningsrådet må 

først og fremst sikre god dialog med alle berørte institusjoner. God internkommunikasjon er 

avgjørende, slik at alle som er i kontakt med saksbehandlere får korrekt svar. Det er viktig at 

det legges ut informasjon fortløpende på nett, i takt med avklaringer, og at oppdateringer 
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går ut i nyhetsbrev, slik at miljøene blir gjort oppmerksomme på siste oppdaterte 

informasjon. 

Vedtak:  Tatt til orientering 

Sak S 39/22 Eventuelt
Ingen saker 

Sak S 40/22 Vedtaksprotokoll godkjennes 

Vedtak:  Styret godkjenner vedtaksprotokollen.


