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Norges forskningsråds styre 
Dato 
Sted 

Torsdag 29. april 2021, kl. 09:00 – 16:00 
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 
Christine Daae Olseng 
Lena Cappelen Endresen 
 

Forfall:    
Lars Harry Vorland 

 
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 25: Rune Vistad, Tom Espen Møller, Bente Bakos 

Joakim Bakke, Kari Vaalund, Vibeke Moe, Izabela Buraczewska og  
     Lisa Samuelsen fra Kunnskapsdepartementet 

Sak S 30: Solveig Flock, Herman Farbrot 
Sak S 31: Philip Lorentzen, Svend Otto Remøe, Lillian M. Baltzrud, Johannes W. Løvhaug 
            Sylvia Schwaag Serger fra Lunds universitet 
            Torben B. Vad, Mikkel Skjoldager og Andrea S. Frøshaug fra DAMVAD Analytics 
            Salil Gunashekar, Emily Gloinson og Fay Dunkerly fra Rand Europe 
Sak S 33: Siv-Inga Hagen og Thorgunn Nordstrand fra Riksrevisjonen 
Sak S 34: Bjørn Skavlan 
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Sak S 25/21 Innspill til Strategi for norsk deltakelse i det europeiske forsknings- og 
innovasjonssamarbeidet 

Regjeringen har vedtatt at det skal utarbeides en strategi for norsk deltakelse i det 
europeiske forsknings- og innovasjonssamarbeidet for perioden 2021 til 2027 som etter 
planen skal legges frem før sommeren 2021. I forkant av det ordinære styremøtet møtte 
styret i Forskningsrådet representanter for Kunnskapsdepartementet (KD) for å gi innspill til 
strategien. Joakim Bakke fra KD introduserte arbeidet med strategien og Kari Vaalund fra KD 
presenterte utkast til strategien. Den nye strategien vil få stor betydning for nasjonale 
prioriteringer og rammevilkår for norsk oppfølging av Horisont Europa. 
Styret takket for muligheten til å gi innspill til strategien og ga ros for et velskrevet og godt 
dokument. Styret påpekte at Forskningsrådet vil ta en tydelig rolle i oppfølgingen av 
strategien. Skal store ambisjoner for EU-deltakelsen lykkes vil det kreve et solid norsk 
støtteapparat og økonomiske incentiver for norske deltakere. Forskningsrådet har spilt en 
avgjørende rolle i den vellykkede mobiliseringen til Horisont 2020 og ønsker å gjøre det 
samme i Horisont Europa. Dette vil kreve tydelighet i rollefordeling i mobiliseringsarbeidet 
og det er viktig at ikke innsastsen fragmenteres. Det vil være viktig med samspill mellom 
forskning og innovasjon, samt tett samarbeid i virkemiddelapparatet. 
 

Sak S 26/21 Godkjenning av sakslisten 

Vedtak:  Sakslisten godkjennes. 
 

Sak S 27/21 Godkjent referat fra styremøte 2/21, 12.03 

Vedtak:  Referatet godkjennes. 
 

Sak S 28/21 Spørsmål om habilitet 

Vedtak:  Ingen inhabile styremedlemmer. 
 

Sak S 29/21 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. Forskningsrådet har 
begynt å følge medieomtalen av de fem strategiske områdene i strategien. Det er bred 
omtale av områdene bortsett fra Samhørighet og globalisering. Fokus vil økes på dette 
området og det skal jobbes for å få frem flere saker som belyser Forskningsrådets innsats.    

2. Saker besluttet av styreleder  

Skriftlig orientering Styreledersak 2/21: Oppnevning av nytt styremedlem i Porteføljestyret 
for klima og polar. 

3. Skriftlige fra administrasjonen 

• Prosjektetablerings – og posisjoneringsstøtte (PES) Horisont Europa 
• Revidert nullvekstforslag 2022 
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• Forskningsrådet har fått nytt oppdrag ovenfor 11 forvaltningsinstitutter + Simula 
• PETROSENTER 
• En ny satsing på forskning om global helse 
• INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning, forskning og 

innovasjon 
• EUs grønne giv - bestilling fra NFD til virkemiddelapparatet 
• Grønn plattform – status 
• Næringslivets tilsøkning er fortsatt stor 
• Møte mellom styrelederne i Forskningsrådet og KS Kommunesektorens organisasjon 
• EU vil stille krav om Gender Equality Plans for de som ønsker finansiering  

Vedtak:  Orienteringene tas til etterretning. 
 

Sak S 30/21  Evaluering av INFRASTRUKTUR-ordningen 

Mari Sundli Tveit innledet i saken og viste til at Forskningsrådet har bevilget 6,2 mrd. kroner 
til ca. 100 infrastrukturer gjennom ordningen siden den ble opprettet i 2009. Det har vært 
gjennomført en virkemiddelevaluering av INFRASTRUKTUR-ordningen etter mandat vedtatt 
av styret i 2019. Endelig utkast til evalueringsrapport med komiteens anbefalinger legges 
fram for styret før offentliggjøring. Solveig Flock presenterte evalueringen og rapporten. 
Rapporten konkluderer med at ordningen er en suksess og anbefaler en videreføring. 
Evalueringskomiteen fremmer anbefalinger som gjelder finansieringsordningen 
INFRASTRUKTUR, men berører også andre deler av Forskningsrådet, institusjonene og andre 
aktører. 

Styret diskuterte ulike anbefalinger og oppfølgingen av disse. Styret diskuterte særlig 
finansiering av drift av infrastrukturer og finansiering av e-infrastrukturer. Balansen mellom 
investeringer i nye infrastrukturer sett opp mot videreutvikling av eksisterende 
infrastrukturer ble fremhevet. Det ble påpekt at det er behov for en tydeliggjøring av krav og 
ansvar knyttet til datahåndteringsplaner. 

Vedtak:  Evalueringskomiteen har utarbeidet sin rapport i henhold til mandatet. Styret tar rapporten 
til etterretning og godkjenner at den offentliggjøres. 

  
Administrasjonen tar med seg Styrets kommentarer til evalueringsrapporten og innspill til 
oppfølgingstiltakene i det videre arbeidet med oppfølgingsplan. 
 

Sak S 31/21 Innspill til langtidsplanen – styreseminar om utvalgte problemstillinger 

Mari Sundli Tveit innledet i saken og orienterte kort om status i Forskningsrådets arbeid med 
innspillet. Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning (LTP) er regjeringens 
overordnende verktøy for videreutvikling av forskningsinnsatsen og forsknings- og 
innovasjonssystemet, samt for å skape sammenheng mellom utdanning, forskning og 
innovasjon. Forskningsrådets innspill til arbeidet med revisjon av planen har derfor stor 
strategisk betydning. Kunnskapsdepartementet (KD) har fremskyndet fristen for innspillet til 
10. september så Forskningsrådet må forsere arbeidet med innspillet. Styret vil ha en 
diskusjon av helheten i innspillet i juni og sluttbehandling av saken i septembermøtet.  

Del 1 - Forsknings- og innovasjonspolitikk for fremtiden: 
Seminaret ble innledet med at Sylvia Schwaag Serger fra Lunds Universitet, medlem av 
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Forskningsrådets International Advisory Board, holdt en presentasjon for styret med tittelen 
"Forsknings- och innovationspolitik för de kommande 10 åren: ovisshet – kris – 
transformation?".   

Styret takket for en inspirerende presentasjon som ga et godt utgangspunkt for en strategisk 
diskusjon. Styret diskuterte ulike deler av innholdet i presentasjonen med Sylvia og hvordan 
forskningspolitikken kan utvikles for å møte fremtidens utfordringer. Styret diskuterte hva 
som er de største utfordringene for forsknings- og innovasjonspolitikken fremover, og 
hvordan dette påvirker Forskningsrådets innspill til LTP. Styret la vekt på at omstilling av 
norsk økonomi vil være avgjørende. Dette og andre hovedutfordringer må komme tydelig 
frem i Forskningsrådets innspill. Styret ønsker at Forskningsrådet er tydelig i sitt innspill og 
utfordrer gjeldende LTP gitt utviklingen som har skjedd etter siste revisjon. Med 
utgangspunkt i Forskningsrådets strategi må det trekkes opp noen få hovedutfordringer som 
danner utgangspunkt for innspillet og anbefalingene. Innspillet må også fokusere på 
konkrete forskningspolitiske anbefalinger. 

Del 2 – Samfunnsoppdrag ("missions") og foresight: 
Mari Sundli Tveit introduserte kort Forskningsrådets arbeid med og tenkning om 
samfunnsoppdrag (missions) som arbeidsform. Salil Gunashekar fra Rand Europe presenterte 
det pågående foresightarbeidet med tilhørende funn og anbefalinger om missions.  

Styret takket for presentasjonen fra Damvad og Rand Europe. Styret diskuterte ulike 
momenter knyttet til samfunnsoppdrag som en del av forsknings- og innovasjonspolitikken. 
Forskningsrådet må i innspillet til LTP ha en beskrivelse av hvordan samfunnsoppdrag kan 
være en arbeidsform for å nå målene. Forskningsrådet kan bruke dette for å operasjonalisere 
strategien. Styret ønsker også at Forskningsrådet peker på områder som er aktuelle for 
samfunnsoppdrag, med utgangspunkt i strategien.  

Del 3 - Tettere kobling utdanning, forskning og innovasjon: 
Mari Sundli Tveit innledet og la vekt på at det ønskelig med en tettere kobling mellom 
forskning og utdanning i LTP. Lillian M. Baltzrud presenterte notatet om tettere kobling 
mellom utdanning, forskning og innovasjon. Dette er en problemstilling som også diskuteres 
mye internasjonalt, og f.eks. EU og OECD har jobbet mye med dette. Temaet har vært 
diskutert i Forskningsrådets International Advisory Board og det jobbes med en policy brief 
om temaet. Forskningsrådet har også hatt en rundebordskonferanse om dette samspillet. 

Styret diskuterte ulike aspekter med samspillet mellom forskning, innovasjon og utdanning, 
og la vekt på overordnede utfordringer og muligheter for å få et bedre samspill. 
Forskningsrådets rolle i dette ble også diskutert.  Styret ønsker at Forskningsrådet i innspill til 
LTP belyser hvilken verdi det ligger i et tettere samspill og hvilke hovedbarrierer som hindrer 
at dette nås.  

Vedtak:  Styrets kommentarer legges til grunn for det videre arbeidet med innspill til revidert 
Langtidsplan for forskning og høyere utdanning. 
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Sak S 32/21 Forskningsrådets satsing på banebrytende forskning (FRIPRO) – fordeling av økt 
tildelingsramme mellom fagområdene 

Mari Sundli Tveit introduserte saken og henviste til tidligere relaterte saker. I 2020 økte 
Styret tildelingsrammen til FRIPRO utover inntektsbudsjettet med til sammen 400 mill. 
kroner. Styret har allerede besluttet å øke tildelingsrammen utover inntekten med inntil 300 
mill. kroner i 2021. Det foreslås at den ekstra rammen for 2021 fordeles andelsvis mellom 
fagområdene etter samme prinsipp som i 2020, dvs fordeling etter andel søkt beløp. Styret 
støttet forslaget. 

Vedtak:  Styret slutter seg til forslaget om fordeling av ekstrarammen på 300 MNOK mellom de tre 
fagområdene etter andel søkt beløp. 
 

Sak S 33/21 Regnskapsrevisjonen for 2020 

Hilde Tonne ønsket Riksrevisjonen velkommen til møtet. Riksrevisjonen reviderer årlig 
Forskningsrådets regnskap. Thorgunn Nordstrand og Siv Inga Hagen fra Riksrevisjonen 
presenterte revisjonsprosessen og en oppsummering av regnskapsrevisjonen for 2020 for 
Forskningsrådet og Eiendomsfondet. Riksrevisjonen bekrefter at regnskapet ikke har 
vesentlige feil og mangler. Presentasjonen inneholdt forbedringsforslag som Forskningsrådet 
vil følge opp. Riksrevisjonen informerte også om andre pågående revisjoner med tilknytning 
til Forskningsrådet. Resultatet fra disse revisjonene er utsatt offentlighet til sakene er 
mottatt i Stortinget. 
 

Sak S 34/21 Innspill til statsbudsjettet 2022 – avsetninger og omprioriteringer 

Mari Sundli Tveit innledet i saken. Saken handler om svar til bestilling fra Kunnskaps-
departementet (KD) og innspill til statsbudsjettet 2022 knyttet til avsetninger og 
omprioriteringer. Det er delen av bestillingen knyttet til omprioritering som er behandlet. I 
sin bestilling ber KD også om oppdaterte prognoser over avsetningene, vurdering av effekten 
av igangsatte tiltak og ikke minst hva som må kunne betraktes som adekvat overføringsnivå i 
Forskningsrådet. Dette ble ikke behandlet i saken, men vil bli dekket i saken om 
langtidsbudsjett og avsetninger berammet til styremøtet i juni. 

KD ber om et revidert omprioriteringsforslag i nullvekst for 2022 fra Forskningsrådet og 
saken handler om hvordan en ved omprioritering av avsetningene og ordinære midler i 
nullvekst kan sikre finansiering av siste del av opptrappingsplanene i gjeldende langtidsplan 
for forskning og høyere utdanning (LTP). Yves Boulmer presenterte ulike alternativer for 
omprioriteringer som er utarbeidet for å svare på bestillingen.  

Styret stilte spørsmål til de ulike alternativene og begrunnelsen for anbefalt alternativ. Styret 
diskuterte konsekvensene av de ulike alternativene og om andre premisser kunne vært lagt 
til grunn i arbeidet. Styret mente at det beste alternativet er det hvor en kun omprioriterte 
avsetninger, og ikke ordinære midler, og at disse midlene er rettet mot generelle og åpne 
ordninger relevant for Teknologi-, Nærings- og Utdanningsløftet, men at også de øvrige 
alternativene kan fremmes for KD.  

Vedtak:  Styret slutter seg til de alternativene som det er redegjort for i denne saken, slik at disse 
legges til grunn for Forskningsrådets svar på bestillingen fra KD. Styret slutter seg til at 
alternativ 1a fremmes som hovedalternativet. 
 



Godkjent referat    Styremøte 03/2021 
 

 

 
Sak S 35/21 Eventuelt 
 

Sak S 36/21 Vedtaksprotokoll godkjennes 
 

Sak S 37/21 Oppsummering  

 


