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Norges forskningsråds styre 

Dato 

Sted 

Torsdag 12. mars 2021, kl. 10:00 – 15:30 

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 
Lena Cappelen Endresen 
 

Forfall:       
 
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 
Tobias Ellingsen, referent 
 
Bjørn Skavlan, Sak S 18 og Sak S 19 
Johan Skivik Aubell, Sak S 18 
Stig Slipersæter, Sak S 20 
Frode Georgsen, Sak S 21 
Wenche Berntsen, Sak S 21 
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Sak S 14/21 Godkjenning av sakslisten 

Vedtak:  Sakslisten godkjennes. 

 

Sak S 15/21 Godkjent referat fra styremøte 1/21, 4.feb 

Vedtak:  Referatet godkjennes. 

 

Sak S 16/21 Spørsmål om habilitet 

Vedtak:  Ingen inhabile styremedlemmer. 

 

Sak S 17/21 Orienteringer  

1. Muntlige  

Dette var første møte med Mari Sundli Tveit som ny administrerende direktør, derfor det ble 
gjennomført en runde rundt bordet der alle styremedlemmer presenterte seg. Christine 
Daae Olseng og Lena Cappelen Endresen ble introdusert som nye ansattrepresentanter i 
Styret. 

Mari Sundli Tveit orienterte om følgende saker: 

• Bestilling fra KD/NFD om samarbeidet mellom Forskningsrådet og Innovasjon Norge; 
Forskningsrådet og Innovasjon Norge har nylig fått likelydende bestilling fra KD og NFD. 
Departementene ber om en vurdering av utfordringer og muligheter ved samarbeidet 
basert på tidligere dialoger og i lys av virkemiddelgjennomgangen. 

• Grønn plattform – status; Det er bevilget vel 90 forprosjekter og hovedutlysningen er 
nylig lagt ut. Hovedprosjekter som har behov for et samlet offentlig tilskudd på over 50 
mill. kroner vil bli prioritert. Forskningsrådets midler på nær 600 mill. kroner i Grønn 
plattform vil gå til samarbeidsprosjekter, der hhv forskningsinstituttene og næringslivet 
er i front. 

• Offentlig sektor-ph.d.-utlysningen; Utlysningen ble lagt ut 3. mars og allerede nå er alle 
midler uten tematiske føringer brukt opp. Ordningen er rettighetsbasert og 
Forskningsrådet gjør en administrativ vurdering av søknadene mot kriteriene for 
ordningen. Styret ønsket at administrasjonen gjør en vurdering av prosessene for 
ordningen gitt at midlene bevilges i løpet av en uke etter at utlysningen legges ut. 

• Dialogmøte med 12 statlige institutter utenfor grunnfinanseringssystemet; 
Forskningsrådet hadde et møte med de de såkalte "gruppe-II"-instituttene 11. mars for å 
diskutere blant annet pilot for innhenting av nøkkeltall for forskning og økonomi knyttet 
til dette og forskningsfaglig rapportering fra gruppe-II-instituttene. 

• Ny versjon av Prosjektbanken er lansert; Prosjektbanken viser statistikk og informasjon 
om alle prosjekter Forskningsrådet har finansiert siden 2004. Prosjektbanken har nå fått 
en ny og mer brukervennlig drakt og kan vise statistikk for Forskningsrådets bevilgninger, 
EU-prosjekter med norske deltakere og godkjente SkatteFUNN-prosjekter samtidig. 

• Revidering av Maritim21-strategien; Forskningsrådet har av Nærings- og fiskeri-

departement (NFD) fått i oppdrag å revidere Maritim21 strategien. I mandatet står det 

blant annet at Strategigruppen skal utarbeide forslag til en helhetlig, samlet og godt 

forankret strategi for forskning, utvikling og innovasjon for maritim næring. Strategien 
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skal gi en særlig gjennomgang av teknologi og forskningsmuligheter knyttet til grønn 

skipsfart og digitalisering. 

• Regjeringens arbeid med ny havbruksstrategi; Forskningsrådet har gitt innspill til ny 
havbruksstrategi. Strategien vil også bli et viktig kunnskapsgrunnlag for vårt arbeid med 
porteføljeplan. 

• PILOT-E evaluering; PILOT-E er evaluert av Menon Economics og evalueringen viser at 

ordningen skaper merverdi for samfunnet og tar ut synergier i virkemiddelapparatet. 

• PILOT-E lyser ut tre tema for 2021; Fra hjul til kjøl – utslippsfri maritim nærskipsfart, 
Hydrogen – aktørkoordinering og forsterking av knutepunkt, Et energisystem for 
omstilling (Fremtidens effektive energisystem) 

• Forskningsrådet i media; det har vært en bred dekning av Forskningsrådet i media den 
siste perioden og særlig knyttet til debatten om søknadsprosessen for forskerprosjekter.  

• Rundebordskonferanse om forskningsfinansiering og Forskerprosjekt; Forskningsrådet 
gjennomførte dette den 9. mars og det var nærmere 600 deltakere som deltok. Det har 
kommet gode tilbakemeldinger på webinaret i etterkant. Styret roste konferansen og 
oppfordret administrasjonen til å gjøre lignende på andre områder, som for eksempel 
rettet mot næringslivet.  

2. Saker besluttet av styreleder  

Skriftlig orientering om Oppnevning av nytt styremedlem i Porteføljestyret for Petroleum. 

3. Skriftlige fra administrasjonen 

Nye nasjonale rammer for evaluering av forskning og høyere utdanning – oppfølging i 
Forskningsrådet 
 

Vedtak:  Orienteringene tas til etterretning. 

 

Sak S 18/21  Årsrapport 2020 

Mari Sundli Tveit innledet om Forskningsrådets årsrapport for 2020. Årsrapporten er den 

formelle tilbakemeldingen til departementene for bruk av bevilgninger og oppfølging av 

tildelingsbrev. Den overordnede årsrapporten suppleres av departementsvise rapporter. 

Årsrapporten viser at ordinær virksomhet gjennomført fullt ut gjennom pandemien, og at 

det i tillegg er gjort et betydelig arbeid med krisehåndteringen. Yves Boulmer presenterte 

helheten og strukturen i årsrapporten, og gikk gjennom hovedelementene i årsrapporten. 

Presentasjonen la særlig vekt på styrets beretning og årets aktiviteter og resultater. Trine 

Tengblom presenterte i tillegg kort internrevisjonens årsrapport for 2020. Internrevisjonens 

samlede vurdering er at Forskningsrådet i 2020 har gjennomført en rekke tiltak som er med 

på å sikre helhetlig, målrettet og effektiv styring og kontroll av virksomheten. 

Styret takket for en god presentasjon og en grundig og velskrevet årsrapport. Styret ga flere 

innspill til innhold og format for årsrapporten. Styret ønsker at Forskningsrådets strategi 

kommer tydeligere frem i årsrapporten og at rapporten reduseres i omfang til neste år. 

Rapporteringen kan med fordel være mer selvkritisk og balansert i vurderingen av 

måloppnåelse. Styret ba om at det tas in flere konkrete eksempler som viser resultater og 

effekter av forskning finansiert av Forskningsrådet. Styret kom også med konkrete innspill til 

styrets beretning, blant annet at utfordringer knyttet til nedgang i virksomhetsbudsjettet og 

fremtidsutsikter må komme tydeligere frem i beretningen. 
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Vedtak:  Styrets beretning for 2020 godkjennes. Beretningen justeres i henhold til Styrets 
kommentarer. 
 
Introduksjon til virksomheten og hovedtall bearbeides videre i tråd med eventuelle 
kommentarer fra Styret. 
 
Styret slutter seg til vurdering av måloppnåelsen som er gjort på de fem målområdene i 
kapittelet om Årets aktiviteter og resultater. Vurderingene justeres i henhold til Styrets 
kommentarer. 
 
Styret slutter seg til den samlede vurdering av risiko gitt i kapittelet om Styring og kontroll av 
virksomheten. Vurderingen justeres i henhold til Styrets kommentarer. 
 
Styret slutter seg til Vurderingen av framtidsutsikter. Vurderingen justeres i henhold til 
Styrets kommentarer. 
 
Styret godkjenner årsregnskapet for 2020 for Forskningsrådet og årsregnskap og budsjett for 
Eiendomsfondet, med resultatregnskap for 2020, balanse pr. 31.12.2020, tilhørende noter og 
kontantstrømsanalyse, slik det framgår av Årsrapport 2020 med vedlegg. Gjenstående midler 
på administrativ avsetning overføres til 2021. Godkjenningen gjøres med forbehold om at 
Riksrevisjonen ikke finner vesentlige feil eller mangler i sin revisjon. 
 
Administrerende direktør får fullmakt til å ferdigstille og godkjenne departementsrapportene. 

 

Sak S 19/21 Budsjettforslagsprosess for 2023 

Mari Sundli Tveit innledet i saken og understreket at budsjettforslagsprosessen for 2023 må 

sees i sammenheng med innspillet til langtidsplanen siden 2023 vil være første budsjettåret 

for den nye langtidsplanen. Yves Boulmer presenterte saken. I den foreslåtte prosessen 

legges opp til en god kobling til innspillet til langtidsplanen. Det legges også opp til en 

forenkling av budsjettforslagsprosessen med færre budsjettdiskusjoner i styret og ved at det 

ikke gjennomføres en egen prosess med omprioriteringsforslag. Dette vil også bidra til 

redusert ressursinnsats i administrasjonen. 

Styret støttet forslag til Budsjettforslagsprosess for 2023 og la vekt på viktighet i koblingen til 

langtidsplaninnspillet. Ved behov kan styret behandle budsjettforslaget for 2023 en andre 

gang i oktobermøtet.   

Vedtak:  Styret slutter seg til forslaget til prosess for arbeidet med Budsjettforslag 2023. 
 

Sak S 20/21 Innspill til Langtidsplan – status og forslag til disposisjon 

Mari Sundli Tveit introduserte saken og la vekt på at innspill til langtidsplanen er den 

viktigste strategiske saken for styret i år. Ulike problemstillinger i innspillet vil drøftes på alle 

styremøter fremover. Saken fremmes for å orientere Styret om status for arbeidet, oversikt 

over planlagte styresaker, samt et foreløpig forslag til disposisjon. Stig Slipersæter presenterte 

innholdet i saken og la særlig vekt på å gå gjennom foreløpig forslag til disposisjon for innspillet.  

Styret takket for et godt notat og diskuterte ulike sider av arbeidet med innspillet og 

innholdet i innspillet. Styret ønsker at Forskningsrådet tar utgangspunkt i strategien i 
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arbeidet med innspillet. Trendene som er identifisert er viktige og det er behov for å vurdere 

hvilke konsekvenser de kan ha for FoU-systemet. I arbeidet med systemperspektiver i 

innspillet er det ønskelig at Forskningsrådet vurderer hva som fungerer bra og hva som er 

flaskehalser med mål om å komme med forbedringsforslag. Styret ser fram til videre 

diskusjoner knyttet til innspillet til langtidsplan på kommende møter.  

Vedtak:  Styret tar gjennomgangen av status og videre planer for arbeidet med innspill til LTP til 
orientering. Styret ber om at momentene fra diskusjonen av forslag til disposisjon tas med i 
det videre arbeidet. 

 

Sak S 21/21 Analyse av søknads- og prosjektporteføljen: Forskerstyrte prosjekter 2016-2020 

Mari Sundli Tveit introduserte analysen. Styret har bedt om jevnlig oppdatering på FoU-

porteføljen og denne presentasjonen legges hovedvekten på resultater fra søknads-

behandlingen høsten 2020 og tildelinger til forskerstyrte prosjekter. Frode Georgsen 

presenterte analysen med hovedvekt på fordeling av bevilgninger på forskningsutførende 

sektor.  

Styret diskuterte de ulike elementene i analysen. Det ble påpekt at det er viktig med slike 

analyser av søknader og bevilgninger. I tillegg til dette må Forskningsrådet også følge opp og 

analysere resultater og virkninger fra forskningen som finansieres. Styret ønsker å vite mer 

om hvordan FoU-porteføljen utvikler resultater og innsats.  

Vedtak:  Styret tar de fremlagte analyser til orientering. 
 

Sak S 22/21 Eventuelt 

 

Sak S 23/21 Vedtaksprotokoll godkjennes 

 

Sak S 24/21 Oppsummering 


