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Norges forskningsråds styre 

Dato Tirsdag 7. september 2021, kl. 10:00 – 16:00 

Sted Forskningsrådets møtesenter, Abel 1 og 2 

 

Til stede: 

Hilde Tonne - leder  
Kenneth Ruud – nestleder  
Jan Magnus Aronsen 
Eli Aamot  
Pinar Heggernes 
Kirsti Hjemdahl (på Teams) 
Tomas Kåberger   
Karianne Melleby 
Eimund Nygaard  
Lars Harry Vorland  
Christine Daae Olseng 
Lena Cappelen Endresen 
  
Sak S 59: Eirik Næss Ulseth, porteføljestyreleder Industri og tjenestenæringer 
  

Forfall:    
Mette Halskov Hansen  

 
Til stede 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  
Cathrine Torp, områdedirektør Kommunikasjon og brukeropplevelse 
Randi Søgnen, stabsdirektør 
Stig Slipersæter, adm. dir stab 
Kristen Ulstein, referent 
 
Sak S 57, direktør Bjørn Skavlan 
Sak S 58, avdelingsdirektør Frode Georgsen 
Sak S 59, avdelingsdirektør Christine Tørklep, avdelingsdirektør Trine Steen, Eirik Fosse  
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Sak S 52/21 Godkjenning av sakslisten 

Vedtak:  Sakslisten godkjennes. 

 

Sak S 53/21 Godkjent referat fra styremøte 4/21, 10.06 

Vedtak:  Referatet godkjennes. 

 

Sak S 54/21 Spørsmål om habilitet 

Ingen habilitetssaker 

 

Sak S 55/21 Orienteringer  

1. Saker besluttet av styreleder 

• Arvid Østhus er oppnevnt som nytt medlem i porteføljestyret for Petroleum 

• Et porteføljestyreutvalg er oppnevnt for å forta bevilgning av Grønnplattform-

utlysningen i 2021. Utvalget består av porteføljestyreleder, evt. et annet habilt medlem, 

fra de tre porteføljestyrene for Hav, Energi, lavutslipp og transport og Landbasert mat, 

miljø og bioressurser og to habile medlemmer fra porteføljestyret for Industri og 

tjenestenæringer. 

 

3. Muntlige orienteringer fra administrasjonen  

Mari Sundli Tveit orienterte. 

• Det har kommet tre klagesakene til Trinn 1-utvelgelsen etter SFF-utlysningen. 

Administrasjonen innstiller på at klagene ikke tas til følge og sakene går til klageutvalget. 

• Endelig tilbakemelding fra KD ligger i sakspapirene.  

• Det har omfattende kommunikasjonsaktivitet i perioden. Forskningsrådet bidro til 22 

arrangementer under Arendalsuka 2021. Prioriterte budskap var forankret i strategien og 

særlig fokusert på behovet for et tverrpolitisk omstillingsforlik. Samlet har 

Forskningsrådet mye omtale, både under Arendalsuka og knyttet til tildelinger i juni. 

Oppslagene overveiende positive eller nøytralt og fordeler seg godt på prioriteringene i 

strategien, men vi får minst oppmerksomhet om Samhørighet og globalisering. 

• Tildelingene er gjennomført i Grønn plattform og offentliggjøres i dag. Dette er en 

milepæl for en satsing som har vært et fremtidsrettet nybrottsarbeid når det gjelder 

samarbeid mellom aktørene i virkemiddelapparatet. Vi mottok 43 søknader, 11 

prosjekter er tildelt 1.125 mill. kroner. 11 paneler og 120 eksperter har vært involvert i 

søknadsbehandlingen. Det er god fordeling geografisk, på bedriftsdemografi (antall 

ansatte) og på næringsområder. Styret stilte spørsmål om hvordan prosjektene skal 

følges opp og hva som kan gjøres med alt det andre som må til for at prosjektene skal nå 

de ambisiøse målene sine. Virkemiddelaktørene skal følge opp prosjektene i fellesskap. 

Det er viktig at prosjektene samspiller godt med resten av vår portefølje og paletten av 

virkemidler. Behovet for en større helhet, inkludert regelverksutvikling, marked og 

verdikjeder, er noe av det som innspillet til Langtidsplanen adresserer.  
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4. Skriftlige fra administrasjonen 

• Revidert nasjonalbudsjett 2021 – orientering om håndtering av tildelinger og kutt 

• Kunnskapsdepartementets endelige tilbakemelding på etatsstyringen 2021 

• Grunnfinansieringssystemet for forskningsinstitutter og forskningskonsern 

• FOT – Forskning og Teknologiordningen 

• Energi21 

• Aqua Nor 2021 

• Havforskningstiåret 

• Forskningdagene 2021 

• En global investeringspilot for forskning og innovasjon for å akselerere oppnåelsen av 

FNs bærekraftsmål 

• Tre klager på SFF-behandlingen 

• Programmet for et digitalt Europa – DIGITAL 

Vedtak:  Orienteringene tas til etterretning. 

 

Sak S 56/21 Innspill til revidert Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 

Mari Sundli Tveit presenterte den siste versjonen av forslaget. Hun viste til den omfattende 

prosessen som ligger bak og takket styret og de mange som har bidratt med innspill.  Mange 

store og sammensatte utfordringer gjør en slik plan nødvendig og Langtidsplanen bør i enda 

større grad bli alle departementenes plan. Innspillet legger vekt på behovet for et bredt 

kunnskapsbasert omstillingsforlik som er langsiktig og kobler produktivitet og eksport, det 

grønne skiftet, omstilling av offentlig sektor og bærekraftig velferd. Videre pekes det på 

store samfunnsoppdrag som et godt grep, langs tre linjer: Store, sektorovergripende 

satsinger som koordineres på regjeringsnivå, sektorovergripende koordinerte tiltak gjennom 

samarbeid i virkemiddelapparatet og deltakelse i 'missions' i Horisont Europa, med norske 

tilleggssatsinger knyttet til disse. Forslag om fire konkrete opptrappingsplaner er nytt i 

forslaget til innspill. Tiltakene på de strategisk prioriterte områdene må være oppdaterte, 

ambisiøse og svare på utfordringsbildet. 

Hilde Tonne takket administrasjonen for et godt dokument og en god prosess. Hun pekte på 

at det fortsatt er behov for å tydeliggjøre og spisse ambisjonene. Forventet reduksjon i 

oljeinntektene og de store klimautfordringene tilsier et stort fokus på omstilling. 

Styret uttrykte enighet angående behovet for å tydeliggjøre og spisse anbefalingene, særlig 

knyttet til omstilling og samfunnsoppdrag. Utvikling av petroleumsnæringa kan sees som det 

største samfunnsoppdraget som er gjennomført i Norge, og vi har nå behov for å 

gjennomføre et tilsvarende oppdrag for å omstille oss. Det norske samfunnet står overfor tre 

tettsammenvevde utfordringer: klima- og naturkrisen, en svært oljeavhengig økonomi og en 

aldrende befolkning. Norge må som alle andre land omstilles til et nullutslippssamfunn. 

Oljeavhengigheten gjør at det grønne skiftet innebærer noe annet i Norge enn i andre land, 

der Norge står overfor et dramatisk fall i eksportinntekter som gir grunnlag for sysselsetting 

og finansierer store deler av velferden, når verden slutter å bruke fossile energikilder. Dette 

skjer samtidig med at de demografiske endringene vil kreve en stadig større del av 

arbeidsstyrken og større offentlige budsjetter, dersom det ikke skjer store endringer i 

hvordan velferden ivaretas.   
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Innspillet må tydeliggjøre Norges omstillingsbehov og legge vekt på at grønn omstilling ikke 

bare stiller krav til forsknings- og innovasjonspolitikken, men også innebærer industri-  og 

samfunnsutvikling. Det bør foreslås et ambisiøst samfunnsoppdrag knyttet til den grønne 

omstillingen, og en opptrappingsplan for et samfunnsoppdrag bør settes til 5 mrd. kroner 

Administrasjonen fikk videre en rekke signaler knyttet til vektlegging og balanse i innspillet, 

og forslag til endringer i språkbruken.  

Vedtak:  Forslaget til innspill justeres i tråd med de kommentarene som framkom i møtet. Adm. dir. 

får fullmakt til å ferdigstille innspillet for oversendelse til Kunnskapsdepartementet. 

 

Sak S 57/21 Budsjettforslag 2023 

Mari Sundli Tveit innledet. Hun framhevet at forslaget henger godt sammen med strategien 

og innspillet til LTP. Øvre samlet vekstramme er på 1,55 mrd.  

Yves Boulmer presenterte forslaget. Han understreket behovet for å ta sektorpolitiske 

hensyn. Vi må sørge at departementene kjenner seg igjen i delsatsinger og rangering. Derfor 

er det noe overlappende mellom forslagene. Han viste hvordan forslagene er knyttet opp 

mot opptrappingsplanene i LTP. Veksten er spredd på alle strategiens områder og alle 

departementer. 

Styret berømmet administrasjonen for en god framstilling og uttrykte respekt for 

kompleksiteten i forslaget og prosessen for å frambringe det. Det ble oppfordret til å vise 

hvordan satsingene på helse og velferd, og på kulturfeltet, også krever forskning og 

innovasjon på teknologi – for eksempel digitalisering. Det ble etterlyst tydeliggjøring av 

målet med satsingene på antimikrobiell resistens og grønn skipsfart. Arven etter Nansen 

burde i mindre grad fremstilles som en videreføring, og mer som et selvstendig initiativ. Det 

ble også stilt spørsmål ved at satsingen på forskningsinfrastruktur fremstår som et rent KD 

ansvar og påpekt at satsingen på banebrytende forskning bør begrunnes bedre. 

Administrasjonen ble oppfordret til å ha en beredskap med tanke på en større satsing på 

omstilling. Styret understreket også behovet for å synligjøre at vekst i FoU-budsjettet må 

avspeiles i virksomhetsbudsjett.  

Vedtak:  Styret slutter seg til forslagene ovenfor som legges til grunn for den endelige utformingen av 
Budsjettforslag 2023. Endringer i innspillet til Langtidsplanen må gjenspeiles i det endelige 
budsjettforslaget. Vekst i budsjettrammene for FoU må følges opp med en økning i 
virksomhetsbudsjettet for å sikre ressurser til ansvarlig forvaltning. 

 

Sak S 58/21 Forskningsrådets næringsrelevante portefølje 

Anne Kjersti Fahlvik orienterte om den næringsrelevante forskningen, blant annet som 

bakgrunn for behandling av porteføljeplanen i neste sak. Forskningsrådets næringsrelevante 

portefølje (utenom SkatteFUNN) utgjorde i 2020 ca. 5 mrd. kroner, og den direkte 

næringsrettede støtten har over år utgjort ca. 15 prosent av Forskningsrådets totale årlige 

investeringer. Forskningsrådet har næringsrettede oppdrag gjennom Langtidsplanens og 

MRS, og Forskningsrådets strategi har næringsrettede og -relevante tiltak under alle mål og 

innsatsområder.  Dermed er innsatsen også spredd på mange porteføljer i Forskningsrådet. 

Det er en stadig bedre spredning på bransjer/næringsområder og også felt uten egne 
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satsinger som industri, helse og bygg og anlegg har vist god vekst og er på størrelse med flere 

av ressursnæringene. Det er vesentlige færre prosjekter i tjenesteytende bransjer. Det er en 

stadig bedre geografisk spredning. Fahlvik viste også til resultater av analyser av effekter. 

Styret pekte på betydningen av eksempler på prosjekter som lykkes kommersielt, i tillegg til 

analysene, for å belyse effekter.  

Vedtak:  Styret tar gjennomgangen av den næringsrettede porteføljen til orientering. 
 

Sak S 59/21 Godkjenning av porteføljeplan for Industri og tjenestenæringer 

Mari Sundli Tveit framhevet at dette er første porteføljeplan som kommer til behandling i 

styret og introduserte programstyreleder Eirik Næss-Ulseth, som innledet. Han pekte på at 

olje og gass har stått for en tredjedel av samlet eksport – bortimot 500 mrd. kroner. Det er 

viktig i det grønne skiftet å få fram ny eksportrettet næringsvirksomhet for å erstatte denne 

eksporten gjennom produkt- og tjenesteinnovasjon. Han framhevet også sammenhengen 

mellom produkter og tjenester. Vi trenger mer etterspørselsbasert forskning og innovasjon, 

bl.a. med offentlige innkjøp som innovasjonsdriver. Planen har tre koblede innsatsområder: 

Bærekraftig omstilling av næringslivet, nyskaping og kommersialisering fra FoU-

institusjonene, og regional næringsutvikling. Vår rolle i virkemiddelapparatet er å støtte opp 

om forskningsbasert næringsliv. Det må være god bredde i innsatsen og vi må ha blikk for 

hele verdikjeden, vertikal og horisontal kobling. Grønn plattform er et godt eksempel på en 

verdikjedesatsing. Porteføljeleder fremhevet særlig tre utfordringer fra 

porteføljestyrearbeidet som styret bes ta med videre: Nivået på den næringsrettet innsatsen 

er for lavt og synkende, og nyskapingsinnsatsen fra UHI og tiltak for regional mobilisering og 

utvikling bør styrkes.  

Planen omfatter også et framtidsblikk - fram mot 2030. Styret var særlig opptatt av et 

offentlig hjemmemarked som innovasjonsdriver, gjennom innovative offentlige anskaffelser. 

Det ble godt mottatt at planen bygger på en verdikjedetankegang. Forskning og innovasjon 

må støtte opp om mer produksjon i Norge. 

Vedtak:   Porteføljeplanen for Industri og tjenestenæringer godkjennes med de innspill som framkom i 
møtet. 
 

Sak S 60/21 Eventuelt 
 

  Ingen saker meldt til eventuelt. 

 

Sak S 61/21 Vedtaksprotokoll  
 

Vedtak:  Vedtaksprotokoll godkjentes. 

 

Sak S 62/21 Oppsummering 

 

 


