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Norges forskningsråds styre 

Dato: Fredag 11. februar 2022, kl. 10:00 – 15:00 

Sted: Forskningsrådets lokaler, Abel 1-2 

 
Sak S 01/22 Godkjenning av sakslisten 

 
10:00 -  

Sak S 02/22 Godkjente referater fra styremøte 7/21, 2.12 og 9.12  - vedlegg 
 

 

Sak S 03/22 Spørsmål om habilitet 
 

 

Sak S 04/22 Orienteringer - vedlegg 
1. saker besluttet av styreleder 
2. muntlige/skriftlige fra administrasjonen 

 

            -10:45 

Sak S 05/22 Godkjenning av porteføljeplaner for Humaniora og 
samfunnsvitenskap, Livsvitenskap, og Naturvitenskap og 
teknologi - vedlegg 

10:45-12:15 

 
 LUNSJ 

 
12:15-13:00 

Sak S 06/22 Norsk suksess i Horisont 2020 og Horisont Europa - vedlegg 
 

13:00-13:45 

Sak S 07/22 Styresaker 2021 og 2022 – vurdering - vedlegg  
 

13:45-14:10 

Sak S 08/22 Eventuelt        
 

14:10-14:25 

Sak S 09/22 Vedtaksprotokoll godkjennes      
 

14:25-14:30 

Sak S 10/22 Oppsummering      
 

14:30-15:00 
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Norges forskningsråds styre 

Dato Torsdag 2. desember 2021, kl. 10:00 – 15:30

Sted Hotel Bristol, Kristian IV's gate 5-7-9, 0164 Oslo 

Til stede: 

Hilde Tonne - leder  
Kenneth Ruud – nestleder  
Jan Magnus Aronsen 
Mette Halskov Hansen  
Pinar Heggernes 
Kirsti Hjemdahl 
Karianne Melleby 
Eimund Nygaard 
Lars Harry Vorland 
Eli Aamot 
Lena Cappelen Endresen 
Christine Daae Olseng 

Forfall:   
Tomas Kåberger 

Til stede fra Forskningsrådet: 
Mari Sundli Tveit, administrerende direktør 
Anne Kjersti Fahlvik, områdedirektør Næringsutvikling og nyskaping 
Tove Karin Stølen, områdedirektør Virksomhetsstyring og teknologi 
Jesper Werdelin Simonsen, områdedirektør Samfunnsutvikling og digitalisering 
Fridtjof Fossum Unander, områdedirektør Bærekraft og grønt skifte 
Kristin Danielsen, områdedirektør Internasjonalisering og forskningssystemet 
Cathrine Torp, områdedirektør Kommunikasjon og brukeropplevelse 
Yves Boulmer, områdedirektør Analyse og porteføljestyring 
Randi Søgnen, stabsdirektør 
Tobias Ellingsen, referent 

Sak S 79, avd. direktør Johan Skivik Aubell, direktør Bjørn Skavlan, sen. rådgiver Trine 
Monsen, rådgiver Amina Ømer  
Sak S 80, spes. rådgiver Kristen Ulstein 
Sak S 81, avdelingsdirektør Gunnlaug Daugstad, sen. rådgiver Ingeborg W. Owesen 
Sak S 87, avdelingsdirektør Johan Skivik Aubell, sen. rådgiver Trine Monsen, rådgiver Amina 
Ømer 
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Sak S 75/21 Godkjenning av sakslisten 

Det legges til en ny sak S 87/21 Virksomhetsbudsjett 2022.

Vedtak:  Sakslisten godkjennes. 

Sak S 76/21 Godkjent referat fra styremøte 6/21, 28.10 

Vedtak:  Referatet godkjennes. 

Sak S 77/21 Spørsmål om habilitet 

Kenneth Ruud sitter i styret for forskningsinfrastrukturen Sigma2 og deltar derfor ikke i 

behandlingen av forslaget til omprioriteringer av inntekter fra 2022 under sak S79/21 

Budsjettfordeling 2022.

Sak S 78/21 Orienteringer fra administrasjonen 

1. Muntlige orienteringer fra administrasjonen 

Hilde Tonne orienterte kort fra møte med statsråd Borten Moe, der styreleder, nestleder og 

adm.dir. deltok fra Forskningsrådet.  

Mari Sundli Tveit orienterte. 

• Forskningsrådet arrangerte den årlige Kunnskapsgrunnlagskonferansen digitalt den 24. 
november, der blant annet forsknings- og høyere utdanningsministeren deltok i 
programmet og delte ut innovasjonsprisen til NTNUs koronatest. 

• Det har vært omfattende medieoppmerksomhet i perioden. Mange av sakene 
omhandler finansiering av Fellesløftet. En analyse av medieomtalen av Forskningsrådet 
knyttet til de fem strategiske områdene i strategien viser at Grønt skifte får mest omtale 
og at det er noe mer omtale av Samhørighet og globalisering enn i tidligere perioder. 

• Administrasjonen orienterte om budsjettendringer knyttet til tilleggsproposisjonen fra 
regjeringen og budsjettforliket mellom regjeringen og SV. 

2. Skriftlige orienteringer fra administrasjonen 

• Orientering om oppdrag fra Kunnskapsdepartementet: Vurdering og innretning av 
økonomiske stimuleringsordninger for Horisont Europa 

• Regjeringens Strategi for en helhetlig Instituttpolitikk 

3. Saker besluttet av styreleder 

• Oppnevning av nye medlemmer til PS Global utvikling og internasjonale relasjoner 
• Samle beslutninger om budsjettformålet HELSEVEL i ett porteføljestyre 
• Oppnevning av tre nye styremedlemmer i Porteføljestyret for demokrati, styring og 

fornyelse 

Vedtak:  Orienteringene tas til etterretning. 
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Sak S 79/21  Budsjettfordeling 2022 

Mari Sundli Tveit introduserte saken hvor styret blir bedt om å vedta det samlede 

forskningsbudsjettet for Forskningsrådet for 2022, inkludert omdisponeringer av avsetninger 

og omprioriteringsforslag for 2022. Styret er også bedt om å ta stilling til forslag til 

finansieringsplan for fellesløftet iht. forespørsel fra Kunnskapsdepartement. 

Yves Boulmer presenterte forslag til budsjettfordeling for 2022 og gikk gjennom de fire 

hovedelementene i saken; fordeling på porteføljer og styrer 2022, forslag til 

omdisponeringer av avsetninger, forslag til omprioriteringer av inntekter fra 2022 og forslag 

til finansieringen av Fellesløftet.  

Styret stilte oppklarende spørsmål til de ulike delene av saken og diskuterte blant annet 

profilen på forslagene til omprioriteringer for 2022. Styret fikk en god redegjørelse for at 

omprioriteringene er i tråd med langtidsplanen og strategien. Styret diskuterte 

finansieringsplanen for Fellesløftet og dens konsekvenser. Finansieringsplanen påvirker ikke 

fremtidige utlysninger fra FRIPRO. Styret ønsker å få en orientering om hvordan 

optimaliseringsmidlene som inngår i finansieringsplanen tidligere er disponert.  

Styret tar Forskningsrådets samlede budsjettrammer til etterretning, men er bekymret for 

profilen i budsjettet for muliggjørende teknologier, digitalisering og åpne arenaer for 

næringsrettet FoU. Styret ber administrasjonen om å diskutere dette i dialogen med 

departementene. 

Vedtak:  Styret godkjenner: 

 Fordeling på porteføljer og styrer 2022 

 Forslaget til omdisponeringer av avsetninger 

 Forslaget til omprioriteringer av inntekter fra 2022 

 Forslaget til finansieringen av Fellesløft IV 

Eventuelle endringer som følge av Styrets behandling innarbeides i den endelige 

budsjettfordelingen. 

Administrerende direktør gis fullmakt til å justere budsjettfordeling 2022 på grunnlag av 

Stortingets endelige budsjettbehandling og tildelingsbrev fra departementene. Fullmakten gis 

under forutsetning av at det ikke skjer vesentlige endringer i Stortingets endelige 

budsjettvedtak. 

Administrerende direktør gis fullmakt til å justere fordelingen mellom budsjettformålene 

innenfor de tildelte rammer, i samsvar med formålet satt for de enkelte budsjettformålene. 

Sak S 80/21 Spredning og konsentrasjon i forsknings- og innovasjonssystemet  

Mari Sundli Tveit innledet og viste til at styret har bedt om en orientering om spredning 

versus konsentrasjon i forskningssystemet. Forskningsrådet legger stor vekt på at vi skal 

bidra til økt verdiskaping og omstilling i næringslivet og i offentlig sektor i hele landet, vi skal 

styrke kompetanse, forskningskapasitet og innovasjonskraft. Det er også svært viktig at 

regionene får bedre muligheter for å ta forskningsbasert kunnskap og teknologi i bruk. 

Nærhet til kunnskap er viktig for bruk av kunnskap. Samtidig skal Forskningsrådet i alle 
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virkemidler støtte opp om høy kvalitet og bidra til verdensledende forskningsmiljøer, 

uavhengig av hvor miljøene er lokalisert. Orienteringen skal gi grunnlag for en samtale med 

Styret om hvorvidt innsatsen for å styrke kvalitet i bredden er kraftfull nok.  

Kristen Ulstein presenterte en analyse av distribusjonen av forskningsmidler ved å se 

bevilgninger innenfor næringsrettede virkemidler opp mot FoU-intensitet i næringslivet, 

sysselsatte, antall FoU-årsverk og utdanningsnivået til FoU-personalet. Tilsvarende er 

forskerstyrte prosjekter vurdert opp mot det vi kan hente av kunnskap om potensielle søkere 

fra Forskerpersonalregisteret. Analysen viser at fordelingen av midlene fra Forskningsrådet 

speiler i all hovedsak de forskjellene som finnes i kapasitet og kompetanse i det norske 

forskningssystemet. Han viste til at spredningen av forskningsmidler i hovedsak er en 

funksjon av i hvor stor grad miljøene deltar i konkurransene, kvaliteten på søknadene og 

budsjettrammene relativt til søknadsvolumet.  

Styret diskuterte en rekke sider ved analysen. Styret viste til at å ta hele landet i bruk står 

sentralt i norsk politikk og at Forskningsrådet har en viktig rolle i å bidra til økt verdiskaping 

og omstilling i hele landet. Styret påpekte at administrasjonen må analysere og vurdere 

fordelingen av forskningsmidler også i absolutte størrelser, i tillegg til den relative vurdering 

som ligger i analysen som er lagt fram for styret. 

For den næringsrettede porteføljen diskuterte styret blant annet hvordan FoU-innsatsen 

henger sammen med verdiskaping og eksport. Spredning og konsentrasjon må ikke bare 

vurderes geografisk, men også opp mot ulike næringer og teknologiområder.  

For de forskerstyrte prosjektene diskuterte styret blant annet hvordan Forskningsrådet kan 

bidra i å bygge FoU-kapasitet og kvalitet utenfor dagens sterke områder sett opp mot å 

støtte høy kvalitet og bidra til verdensledende forskningsmiljøer. Styret påpekte at analysen 

må suppleres med virkemidler som SSF, SFI og infrastruktur, for å gi et bredere bilde av 

spredning og konsentrasjon.  

Styret ønsker en ny sak som ser problemstillingen i et bredere perspektiv utover geografi. 

Saken bør bl.a. inkludere virkemidler som SSF, SFI og infrastruktur, samt fordeling på 

nærings- og teknologiområder. En ny sak bør også legge grunnlaget for en diskusjon om 

tiltak og virkemidler. 

Vedtak:  Styret tar gjennomgangen av spredning og konsentrasjon til orientering med de 

kommentarer som framkom i møtet.  

Styret erkjenner utfordringen med spredning og konsentrasjon og ønsker videre oppfølging 

som en del av styrets arbeid. 

Sak S 81/21 Virkemidler for likestilling og mangfold 

Mari Sundli Tveit introduserte saken. Forskningsrådet har i mange år arbeidet for likestilling 

mellom kjønnene i forskningen. I tillegg til at dette er bra for samfunnet, er det avgjørende 

for forskningens kvalitet og relevans. Forskningsrådet har vært en pådriver for likestilling i 

forskningssektoren, nasjonalt og internasjonalt. Arbeidet for kjønnslikestilling har vært en 

vellykket satsing. Det er nå på tide å se på de store variasjonene i kjønnsbalanse og sette inn 

målrettede tiltak der ubalansen er størst. Og det er tid for å innlemme arbeidet for mangfold 
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i innsatsen. Arbeidet for inkludering og likestilling står høyt på den europeiske agendaen, 

både allmenpolitisk og forskningspolitisk.  

Jesper Simonsen presentere et forslag om hvordan vi kan vri innsatsen for å øke effekten av 

likestillingsarbeidet i tiden framover. Forskningsrådet har ikke fått eller tatt en tilsvarende 

rolle når det gjelder mangfold, i betydningen å sikre at de som utfører forskning, på en god 

måte representere befolkningens sammensetning. Dette perspektivet bør sees i 

sammenheng med likestilling i det videre arbeidet. 

Styret takket for et godt saksfremlegg og diskusjonsgrunnlag. Kjønnsbalanse og mangfold er 

viktig for forskningens kvalitet og relevans. Styret diskuterte ulike utfordringer knyttet til 

likestilling og mangfold og hva som er Forskningsrådets rolle i å fremme dette. Styret 

påpekte at man ikke må undervurdere ulikhetene i arbeidet med å fremme likestilling og 

mangfold. Styret sluttet seg til å utvide innretningen i arbeidet til å omfatte likestilling og 

mangfold, men at arbeidet for kjønnsbalanse fortsatt må stå sentralt. Erfaringer i styret viser 

at incentiver fungerer og at Forskningsrådet også kan påvirke gjennom å belyse utfordringer 

og stille krav. De rettede BALANSE-midlene bør konkurranseutsettes og innrettes mot 

områder med særlige utfordringer. Styret mener at satsingen bør følges opp av en egen 

styringsgruppe som er lagt direkte under styret. I tillegg må porteføljestyrene jobbe aktivt 

med dette gjennom å utvikle strategier og tiltak for å fremme likestilling og mangfold 

innenfor sine områder. 

Vedtak:  Styret slutter seg til at Forskningsrådet videreutvikler innsatsen for likestilling og mangfold i 

forskningssystemet, og innsats overfor områder hvor utfordringene er størst. Det må legges 

økt vekt på krav og insentiver som fremmer likestilling og mangfold i Forskningsrådets 

investeringer og i institusjonene.  

Styret forventer at porteføljestyrene utvikler strategier og tiltak for å fremme likestilling og 

mangfold innenfor sine områder.  

Den målrettede satsingen for likestilling og mangfold i forskningssystemet (BALANSE+) skal i 

hovedsak bygges på konkurranseutsatte innovasjonsprosjekter, og legges under styret med 

en egen styringsgruppe. 

Sak S 82/21 Søknad fra RISE Fire Research om å bli anbefalt som mottager av statlig 

grunnbevilgning for forskningsinstitutter 

Mari Sundli Tveit innledet ved å vise til vedtektene som gir Forskningsrådet et tydelig 

strategisk ansvar for norsk instituttsektor. En av oppgavene er å vurdere om institutter som i 

dag mottar grunnfinansiering, fortsatt er kvalifisert, samt hvorvidt nye institutter som søker, 

er kvalifisert til å motta grunnfinansiering. Instituttet RISE Fire Research har søkt om å bli 

omfattet av Retningslinjer for statlig grunnfinansiering av forskningsinstitutter og 

forskningskonsern.  

Kristin Danielsen redegjorde for vurderingen som er gjort opp mot kriteriene, og 

administrasjonens anbefaling om at RISE FR ikke inkluderes i grunnfinansieringsordningen. 

Premissene for denne helhetsvurderingen er at RISE Fire Research har begrensede 

bidragsmidler for oppbygging av ny kompetanse, at de publiserer relativt lite, og at de har 

svært få forskerårsverk. De oppfyller ikke retningslinjenes krav til robusthet. 
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Styret støttet administrasjonens vurdering av saken og anbefalingen til KD om å ikke 

inkludere RISE FR i ordningen for statlig grunnbevilgning. 

Vedtak:  Forskningsrådet anbefaler Kunnskapsdepartementet om å ikke inkludere RISE FR i ordningen 

for statlig grunnbevilgning for forskningsinstitutter og forskningskonsern. 

Sak S 83/21 Eventuelt 

Ingen saker meldt til eventuelt. 

Sak S 84/21 Vedtaksprotokoll godkjennes 

Vedtak:  Styret godkjenner vedtaksprotokollen.

Sak S 85/21 Oppsummering 

Sak S 86/21  Innstilling av søknader til Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur mottatt 18.  

november 2020 

Saken behandles i eget møte 9. desember 

Sak S 87/21 Virksomhetsbudsjett 2022  

Mari Sundli Tveit introduserte saken og orienterte styret om hovedtrekkene i 

virksomhetsbudsjettet for 2022. Bevilgningen fra Kunnskapsdepartementet i 2022 er på 787 

mill. kroner sammenlignet med budsjett 2021 på 796 mill. kroner og revidert budsjett 2021 

på 805 mill. kroner. Inkludert administrativ avsetning i 2021 er tilgjengelige midler i 2022 på 

tilsvarende nivå som i 2021 og gjør det mulig å fortsatt prioritere strategiske tiltak og 

investere for fremtiden. Forskningsrådet foreslår et budsjett som går i balanse mot forventet 

inntektsnivå. 

Styret stilte oppklarende spørsmål til virksomhetsbudsjettet og diskuterte blant annet om 

Forskningsrådet får tilstrekkelig finansiering for nye oppdrag. Styret diskuterte også hvordan 

organisasjonen bør utvikle seg for å møte fremtidige behov. Styret ønsker at 

administrasjonen legger frem for Styret en plan for kompetanseutvikling og nødvendig 

utvikling av organisasjonen, basert på ulike scenarier for utvikling av organisasjonen og deres 

implikasjoner der det er relevant. 

Vedtak:  Styret vedtar rammer og hovedprioriteringer i virksomhetsbudsjett for 2022 

Styret ber om at administrasjonen kommer tilbake med en sak om plan for 

kompetanseutvikling og nødvendig utvikling av organisasjonen.
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Norges forskningsråds styre 

Dato Torsdag 9. desember 2021, kl. 10:00 – 12:00

Sted Digitalt møte 

Til stede: 

Hilde Tonne - leder  
Kirsti Hjemdahl 
Tomas Kåberger   
Karianne Melleby 
Eimund Nygaard 
Lars Harry Vorland  

Ragnar Bøe Elgsaas, settemedlem fra porteføljestyret for Velferd, kultur og samfunn 
Marit-Solveig Seidenkrantz, settemedlem fra porteføljestyre for Naturvitenskap og 
teknologi 
Eirik Næss Ulseth, settemedlem, settemedlem fra porteføljestyre for Industri- og 
tjenestenæringer 

Forfall:   

Til stede fra Forskningsrådet: 
Mari Sundli Tveit, administrerende direktør 
Kristin Danielsen, områdedirektør Internasjonalisering og forskningssystemet 
Solveig Flock, avdelingsdirektør 
Kirsti Solberg Landsverk, spesialrådgiver  
Tobias Ellingsen, referent 
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Sak S 86/21  Innstilling av søknader til Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur mottatt 18.  

november 2020 

Hilde Tonne ønsket velkommen og orienterte om deltakelsen i møtet. Til behandling av 

denne saken møtte habile medlemmer fra styret og tre habile settemedlemmer hentet fra 

Forskningsrådets porteføljestyrer. Det var en runde der alle kort introduserte seg selv.  

Mari Sundli Tveit introduserte saken og la vekt på at satsingen på forskningsinfrastruktur skal 

bidra til å utvikle verdensledende fagmiljøer, økt internasjonalisering og rekruttering. 

Gjennom satsingen skal Forskningsrådet sikre en god kobling mellom finansiering av 

forskningsinfrastruktur og øvrig forskningsfinansiering, samt en helhetlig vurdering av 

balansen mellom nasjonal investering og deltakelse i internasjonale forsknings-

infrastrukturer.  Langtidsplanen (LTP), Norsk veikart for forskningsinfrastruktur, 

Forskningsrådets strategi og porteføljeplaner legger rammer for prioriteringen i innstillingen. 

Kristin Danielsen presenterte nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur (INFRASTRUKTUR), 

målene for ordningen og styrets rolle. Prinsipper for utlysning og søknadsbehandling er 

gjennomført i samsvar med tidligere vedtak og orienteringer i Styret. Utlysningstekst med 

detaljerte beskrivelser av kriterier og prosedyre for søknadsbehandling ble godkjent av 

styreleder etter fullmakt gitt av Styret i april 2020. Styret skal i denne saken vurdere om 

søknadsprosessen er gjennomført i henhold til rammer og prosedyrer slik de er beskrevet i 

utlysningen, fatte vedtak om hvilke prosjekter som skal inviteres til kontraktsforhandlinger, 

hvilke prosjekter som skal settes på en rangert reserveliste og hvilke fullmakter 

administrasjonen skal ha i kontraktsforhandlingene. 

Solveig Flock presenterte prosessen for behandling av søknadene og innstillingen av 

søknader. Alle prosjektene som innstilles til kontraktsforhandlinger og reserveliste ble kort 

presentert. 

Styret stilte oppklarende spørsmål til søknadsprosessen. Styret diskuterte ulike dimensjoner 

knyttet til søknadene, som størrelsen på prosjektene, næringslivets deltakelse, tverrfaglighet 

og samarbeid mellom ulike infrastrukturer, internasjonalt samarbeid og kobling mot EU. 

Styret vurderte at prosessen og innstillingen er i henhold til de definerte retningslinjene for 

søknadsbehandlingen. 

Den samlede porteføljen av innstilte søknader ble vurdert og diskutert, og forankringen mot 

LTP, veikartet og strategien. Dimensjoner som ble diskutert var blant annet balansen mellom 

investering i nye infrastrukturer sett opp mot oppgraderinger av eksisterende, behovet for e-

infrastrukturer, næringslivets deltakelse, og geografisk og institusjonell konsentrasjon. 

Vedtak:  
1. Søknadene som kom inn til gjeldende utlysning i Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur 

er vurdert i henhold til de på forhånd definerte og kommuniserte retningslinjene for 
søknadsbehandlingen. 

2. Forskingsrådet inviterer prosjektene i tabell 1 til kontraktsforhandlinger. Utgangspunktet for 
kontraktsforhandlingene er minimumsrammen, prosjektsøknaden og problemstillinger 
fremkommet gjennom søknadsvurderingen. Administrasjonen har fullmakt til å innvilge til 
hvert enkelt prosjekt det som i tabellen er indikert som maksimumsrammen så lenge totalt 
innvilgede midler ikke overskrider 1,4 milliarder kroner. 
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3. Reservelisten rangeres som i tabell 2. Administrasjonen gis fullmakt til å bevilge midler til 
prosjekter fra toppen av denne listen dersom det gjenstår midler av rammen på 1,4 milliard 
kroner etter at forhandlingene med prosjektene i tabell 1 er avsluttet. 

4. Forskningsrådet gis fullmakt til å gi en anbefaling til Landbruks- og matdepartementet (LMD) 
og Kunnskapsdepartementet (KD) om at Norge søker medlemskap i EMPHASIS ERIC dersom 
prosjekt 322460 - Norwegian Plant Phenotyping Platform (PheNo) som står på reservelisten 
får finansiering. 

5. Styret uttrykker bekymring for at utlysningen og kriteriene for INFRA-ordningen slik de lå til 
grunn for denne tildelingen i for stor grad virker konsentrerende og konserverende. Styret 
ønsker en prosess for å gjennomgå innretningen av finansieringsordningen og kriteriene for å 
sikre at fremtidige investeringer fra INFRA-ordningen i større grad kan bidra til økt omstilling, 
innovasjon og næringslivsdeltakelse. Disse perspektivene må også tas inn i arbeidet med en 
revidering av veikartet for forskningsinfrastruktur, som legges opp med bred involvering fra 
relevante aktører. 
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Saksfremlegg Sak til Styrets leder, 17. desember 2021 

Sak 10/21:    Budsjett for Eiendomsfondet 2022 
Til  Styrets leder Hilde Tonne 
Fra  Administrerende direktør Mari Sundli Tveit 

Ansvarlig direktør Johan Aubell  
Saksbehandler Inke Engelmann  

Bakgrunn 
Forskningsrådet forvalter Eiendomsfondet som er et statlig fond med krav til særskilt regnskap og 
budsjett. Budsjettet skal vedtas i forbindelse med behandlingen av virksomhetsbudsjettet.  

Hvorfor saken fremmes 
Forslag til eiendomsbudsjett 2022 er satt opp på samme struktur som før og avviker ikke i stor grad 
fra tidligere år.  
 
Inntektssiden genereres på grunnlag av inngåtte festekontrakter av eiendommer forvaltet av 
Forskningsrådet i Gaustadbekkdalen. Disse kontraktene har normalt en løpetid på 80 år, og 
regulering er hjemlet i lovverket og skjer hvert 5. eller 10. år. Nye festekontrakter er basert på 
markedstilpasning. Sammenlignet med 2021 er to festekontrakter regulert i 2022 budsjettet, 
Forskningsveien 2 og SINTEF MRL. 
 
Forvaltning dekker kostnader til refusjon for lønnskostnader av Forskningsrådets ansatte og juridisk 
bistand. Posten er redusert sammenlignet med budsjett 2021. 

Hovedpunkter 
Eiendomsvirksomheten i Forskningsrådet er selvfinansierende og reguleres med egne statutter. 
Fondet er definert som et statlig fond, og det avlegges særskilt årsregnskap for dette. Årsresultatet 
av eiendomsvirksomheten føres mot Eiendomsfondet - fondet tilføres også opptjente renter. 
Overskuddet på eiendomsvirksomheten i 2021 forventes å bli 6,0 mill. kr.  
 
Midlene på eiendomsfondet skal fungere som et virkemiddel for å nå forskningsstrategiene mål samt 
ivareta egne eiendommers økonomiske og funksjonelle verdi.  
Fondets midler kan benyttes til: 

• Strategiske eiendomskjøp, og/eller til betjening av lån som opptas for samme formål 

• Infrastrukturanlegg, nybygg, ombygging og vedlikehold av bygninger som anvendes til 
forskningsformål, og/eller til betjening av lån som opptas av samme formål 

• Forvaltning, planlegging og utvikling av egne tomtearealer og eiendommer 
 
Fondets verdi er estimert til å være på 99 mill. kroner ved slutten av 2022, inkludert 26,4 mill. kroner 
for overdragelse av rettigheter til Sognsveien 72 til NGI. Det er ikke fastsatt noen øvre grense for 
fondets størrelse. Pålegget om å drive eiendomsforvaltningen i Gaustadbekkdalen som 
selvfinansierende tilsier at det er en risiko for store uforutsette kostnader kan dukke opp, og fondets 
størrelse vurderes ut ifra en vurdering av den risikoen. 
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Budsjettoversikt 
 

Prosjekt Eiendomsbudsjett 2022 
 Regnskap 

2020  
 Regnskap 
2021 hiå  

 Budsjett 
2021   Budsjett 2022  

 Inntekter     
100063 Forskningsveien 2 2 217 767          2 324 000        2 083 510              2 324 000  

100064 Forskningsparken II 948 840             900 308           900 308                 900 308  

100069 Forskningsparken 1 288 918          1 204 524        1 204 524              1 204 524  

104691 Gaustadhaugen 184 128             184 128           184 128                 184 128  

145413 Kapitalinntekter - eiendom 274 350                       -             200 000                 200 000  

162801 SINTEF MRL 1 040 437          1 235 812        1 008 588              1 235 812  

175558 CIENS 42.200 1 399 368          1 322 748        1 322 748              1 322 748  

175559 Montessori barnehage 62 447               61 050             61 050                   61 050  

193900 Forskningsparken III (42/214) 558 232             512 252           512 252                 512 252  

193920 Sameiet Gaustadallèen 23 A, 23 B 593 608             576 258           576 258                 576 258  

 Sum 8 568 095          8 321 080        8 053 366              8 521 080  

      

 Kostnader     
109984 Div. forvaltning -2 403 354         -2 229 331      -3 450 000            -2 755 000  

      

   Total 6 164 741        6 091 749      4 603 366            5 766 080  

 
 

 

Forslag til vedtak 
Styreleder godkjenner på fullmakt fra styret forslaget til eiendomsbudsjett for 2022. 
 
  
Fra: Hilde Tonne <hilde.tonne@Statnett.no>  
Sendt: tirsdag 11. januar 2022 19:59 
Til: Lise Rydje <lr@forskningsradet.no> 
Kopi: Gabriella Bastiani <gabriella.bastiani@Statnett.no>; Mari Sundli Tveit 
<mstv@forskningsradet.no>; Yves Boulmer <yb@forskningsradet.no>; Johan Skivik Aubell 
<jsau@forskningsradet.no> 
Emne: Re: Styreledersak 10/21 
 
Hei  
jeg godkjenner administrasjonens anbefalte eiendomsbudsjett for 2022.  
Mvh Hilde 
 
Hilde Tonne 
Konsernsjef / CEO 
M +47 970 26 892 
T +47 23 90 30 00 
 

tel:+47%20970%2026%20892
tel:+47%2023%2090%2030%2000
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Saksfremlegg Sak til Styrets leder, 21. januar 2022 

Sak 1/22:      Oppnevning av nytt styremedlem i porteføljestyret for Helse 
Til  Styreleder 
Fra  Administrerende direktør  

Ansvarlig direktør Anne Kjersti Fahlvik og Jesper W. Simonsen   

Bakgrunn 
Fra januar 2022 samles ansvaret for budsjettformålet Gode effektive helse-, omsorgs- og 
velferdstjenester (HELSEVEL) i ett porteføljestyre, dvs i porteføljestyret for Helse (PS-Helse), jf. sak 
8/21 til Styrets leder. PS-Helse får da også oppgaver for arbeids- og velferdstjenester, og barne- og 
familievernet og må styrkes med et medlem med kompetanse på disse feltene.     

Hvorfor saken fremmes 
Styreleder har fullmakt til å utvide porteføljestyrer for å sikre den kompetansen som kreves for å 
håndtere nye eller utvidede oppgaver.  

Hovedpunkter 
Administrasjonen foreslår å oppnevne Eric Breit som nytt medlem av PS Helse. Porteføljestyret for 
helse har allerede 12 medlemmer, og men ikke kompetanse på det aktuelle feltet.  

Eric Breit (f. 1980) er professor ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI i 
Oslo og har en doktorgrad i "work and organization" fra Hanken School of Economics i Finland. Han 
har tidligere vært forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet (OsloMet).  

Breits forskningsinteresser konsentrer seg om to felt: 1) Organisasjonsmessige og institusjonelle 
endringer i velferdstjenesteorganisasjoner, inkludert implementering av reformer, profesjon, 
digitalisering og tjenesteinnovasjon og 2) Aktiv involvering av arbeidsgivere i inkludering av sårbare 
grupper i arbeidsmarkedet.  

Breit har erfaring som medlem av Kompetansesenter for arbeidsinkluderings (KAI) faglige råd – KAI-
senteret er et samarbeid mellom OsloMet og NAV – og har ledet en evaluering av 
innovasjonsprogram i NAV. Han har ledet, og leder, prosjekter med finansiering fra Forskningsrådet, 
Arbeids- og velferdsdirektoratet, og Horisont2020, og Breit publiserer aktivt både nasjonalt og 
internasjonalt.  

Breit har en bakgrunn og profil som treffer godt PS-Helses kompetansebehov for spesielt arbeids- og 
velferdstjenestefeltet. Administrasjonens vurdering er videre at hans ekspertise på velferdstjenester 
har klar overføringsverdi til barne- og familievernfeltet.  

Forslag til vedtak 
Styreleder oppnevner på fullmakt fra Styret Eric Breit som nytt medlem i porteføljestyret for Helse til 
april 2023 og dermed for samme funksjonsperiode som resten av porteføljestyret.  
 
 
Fra: Hilde Tonne <hilde.tonne@Statnett.no>  
Sendt: torsdag 27. januar 2022 10:35 
Til: Lise Rydje <lr@forskningsradet.no> 
Kopi: Gabriella Bastiani <gabriella.bastiani@Statnett.no>; Mari Sundli Tveit 
<mstv@forskningsradet.no>; Anne Kjersti Fahlvik <akf@forskningsradet.no> 
Emne: Re: Styreledersak 1/22 
Hei 
Dette godkjennes av meg. 
Mvh Hilde 

 
Hilde Tonne 
Konsernsjef / CEO 
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Saksfremlegg Sak til Styrets leder, 26. januar 2022 

Sak 2/22:    Oppnevning av nytt styremedlem i Porteføljestyret for 
humaniora og samfunnsvitenskap 

Til  Styreleder 
Fra  Adm dir  

Ansvarlig direktør Områdedirektør Jesper W. Simonsen  
Saksbehandler Christian Lund  

Bakgrunn 
Ett av styremedlemmene i Porteføljestyret for humaniora og samfunnsvitenskap har ved årsskiftet 
2021/22 meddelt at hun trekker seg fra sitt verv i porteføljestyret. Fratredelsen skyldes at hun har 
blitt oppnevnt til konkurransedirektør, og at hun derfor ikke har anledning til å sitte i porteføljestyret.  

Hvorfor saken fremmes 
Det er behov for å oppnevne ett nytt medlem til erstatning for professor Tina Søreide fra Norges 
Handelshøyskole (NHH). Styreleder har fullmakt til å Erstatte medlemmer i sittende porteføljestyrer 
og utvalg. Administrasjonen foreslår å oppnevne Mari Rege som nytt medlem av Porteføljestyret for 
humaniora og samfunnsvitenskap og ber styreleder vedta oppnevningen.  

Hovedpunkter 
Porteføljestyret for humaniora og samfunnsvitenskap har 11 medlemmer. Samlet skal 
porteføljestyret ha en bredde når det gjelder faglig kompetanse, og det skal være en god balanse 
med hensyn til kjønn, institusjonstilhørighet og mellom ulike deler av forskningssystemet.  

Mari Rege er professor i økonomi ved UiS Business School ved Universitetet i Stavanger og leder UiS 
sitt programområde for arbeidsøkonomi. Hun er medgründer og meddirektør for Synapse Lab, et 
tverrfaglig laboratorium ved UiS som undersøker motivasjon og læring i utdanning og arbeidsliv. 
Rege er ekspert innen utdanningsøkonomi, arbeidsøkonomi og atferdsøkonomi og har en 
omfattende vitenskapelig publisering internasjonalt. Hun er også spaltist i Dagens Næringsliv. Rege 
har vært medlem av flere offentlige utvalg og er for tiden medlem av Kompetansebehovsutvalget, 
som skal gi en evidensbasert vurdering av Norges fremtidige kompetansebehov. Hun har også 
erfaring fra tidligere styreverv i Forskningsrådet, som medlem av styret for den tidligere divisjonen 
for samfunn og helse. 

Mari Rege har en bakgrunn og profil som vil bringe inn verdifull kunnskap og innsikt som vil 
komplettere det sittende Porteføljestyret for humaniora og samfunnsvitenskap på en svært god 
måte.  

Forslag til vedtak 
Styreleder oppnevner på fullmakt fra Styret Mari Rege som nytt medlem i Porteføljestyret for 
humaniora og samfunnsvitenskap til 30. april 2023.  
 
 
Fra: Hilde Tonne <hilde.tonne@Statnett.no>  
Sendt: torsdag 27. januar 2022 10:34 
Til: Lise Rydje <lr@forskningsradet.no> 
Kopi: Gabriella Bastiani <gabriella.bastiani@Statnett.no>; Johannes Waage Løvhaug 
<jwl@forskningsradet.no>; Jesper Werdelin Simonsen <jws@forskningsradet.no>; Mari Sundli Tveit 
<mstv@forskningsradet.no> 
Emne: Re: Styreledersak 2/22 
Hei 
Dette godkjennes av meg. 
Mvh Hilde 

 
Hilde Tonne 
Konsernsjef / CEO 
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Saksframlegg Styremøte 4/2022 

Sak S 04/22 Skriftlige orienteringer fra administrasjonen 
Til Styret  

Fra Administrerende direktør 
 

 

 

1. Saker besluttet av styreleder 
*Styreledersak 10/21; Budsjett for Eiendomsfondet, støttet 21.12.21 – se vedlegg  

*Styreledersak 1/22; Oppnevning av nytt styremedlem i porteføljestyret for helse – se vedlegg 

*Styreledersak 2/22; Oppnevning av nytt styremedlem i porteføljestyret for Humaniora og 

samfunnsvitenskap – se vedlegg 

 

2. Skriftlige orienteringer fra administrasjonen 

* Prosjektet iFront og konseptet "Innsiktsdrevet investeringsråd". Status  

Bakgrunnen for prosjektet iFront er at dagens egenutviklede saksbehandlingssystem må skiftes ut; 

løsningene dekker ikke lenger brukerbehov, består av utdatert teknologi samt har høye utviklings- og 

vedlikeholdskostnader. 

Arbeidet startet med en konseptfase, og konseptet "Innsiktsdrevet investeringsråd" ble valgt. Dette 

ble presentert for Styret 29.10.2020, hvor hovedgrepet er knyttet til forbedring av arbeidsprosesser 

drevet av brukerbehov i sentrum og hvor data er en viktig innsatsfaktor for innsikt og forbedring. 

Dette vil kreve en større digital transformasjon i virksomheten.  

Prosjektet har gjennom hele 2021 arbeidet med en større anskaffelse, hvor målet med anskaffelsen 
var å finne en leverandør som skal etablere Forskningsrådets nye kjernesystemløsninger – men også 
være en digitaliseringspartner som skal bidra i arbeidet med virksomhetsutvikling. 
 

 
 

Forskningsrådet har valgt å benytte konkurransepreget dialog som anskaffelsesform, hvor de til slutt 

fire konkurransedeltagerne samarbeidet med Forskningsrådet om å forme ut endelig 

konkurransegrunnlag. Dette for å finne innovative løsninger som dekker våre behov og mål.  

Beslutning om leverandør ble gjort medio desember i fjor og gikk til Avo Consulting AS ("Avo"). Avo 

viste svært gode løsningsbeskrivelser for brukersentrert forenkling og innovasjon. Løsningsforslaget 

fremstod som fleksibelt og kan konfigureres bredt, og gir den fleksibiliteten Forskningsrådet ønsker. I 

tillegg fremstår løsningsforslaget for Forskningsrådet som særdeles brukervennlig.  

Kostnaden estimeres til totalt 110 mill. kr., fordelt på prosjektperioden på fire år. Det forventes 

større gevinster; i reduserte årlige driftskostnader samt lavere redusert tid i gjennomføringen av 

prosessene. I tillegg forventes det betydelig kvalitetsheving for eksterne brukere. Nærmere 

gevinstplan vil foreligge medio 2022. 
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*Notat til KD om oppdatert prognose for avsetninger og vurdering av framtidige 

forpliktelser 

Bakgrunn   
Som svar på bestilling fra Kunnskapsdepartementet er det oversendt 14.01.2022 et notat som 

redegjør for forventede avsetninger ut 2021, en analyse av optimalt utlysningsnivå og en tidsplan for 

fastsettelsen av tildelingsnivå i 2022. 

Bakgrunn for KDs bestilling er, i forbindelse med arbeidet med budsjett 2023, at: Forsknings og 

høyere utdanningsministeren vil utarbeide en redegjørelse for forventede utbetalinger fra 

Forskningsrådet fra eksisterende programmer til eksisterende kontrakter og planlagte tildelinger, 

samt en vurdering av forpliktelsene fremover opp mot dagens bevilgningsnivå. 

Vårt svar til KD bygger på tilgjengelig regnskapsinformasjon og saken om Langtidsbudsjett 2022-24 og 

Styrets vedtak av 28.10.2021 og vurdering av korrigerende tiltak med sikte på å styre likviditeten iht. 

økonomiregelverket. 

Prognose for avsetninger 

• En prognose for avsetninger på mellom 2 og 2,4 mrd. kr er lagt fram for KD. Det er i tråd med 
analysen delt med Styret i okt. 21 og fortsatt gjeldende per dato. 

• Innenfor dette intervallet, og basert på nivået på porteføljen og tidligere års trender for 
utbetalinger, opererer vi med et estimat på 2,3 mrd. kr. Notatet viser estimatene for 
avsetningene ved årsskifte 2021/22 fordelt per departement og kap./post. 

Likviditet i Norges bank 

• Faktisk tall for likviditetsnivået per 31.12.2021 er på 5 mrd. kr. Per 14. jan. er fordelingen av 
likviditeten mellom avsetning og leverandørgjeld ikke endelig fastsatt. 

• Estimatet på avsetningene på 2,3 mrd. kr innebærer et estimat på 2,7 mrd. kr. i utbetalinger i jan-
feb 2022 på 2021 regnskapet ("forskningsmidler til utbetaling - leverandørgjeld"): 

  Likviditet 31.12.21 Portefølje Avsetninger Utbetaling 2021 Leverandørgjeld 

Status 14.01.2022 5 007 12 785 1 393 9 372 201 

Prognose årsavslutning 5 007 11 878 2 300 11 878 2 707 

Endring 
 

-907 907 2 506 2 506 

Forpliktelser framover og vurdering av planlagte utlysninger framover 
• Forskningsrådets totale kontraktfestede forpliktelser er estimert til 30 mrd. kr. fram mot 2029. 

• Endelige tall for avsetninger for 2021 blir tilgjengelig fra 21. februar 

• Med føringer om rask nedbygging av overføringene, og effekten av tidligere engangskutt i 
inntektene som bakgrunnsteppe, er det i notatet kort redegjort for utfordringene knyttet til å 
balansere porteføljen mot inntektsnivået hensyntatt usikkerheten rundt fremtidige inntekter, 
føringer og forventninger knyttet til Forskningsrådets porteføljer og forbruket i prosjektene.  

• I notatet er det videre redegjort for prosessen med fastsettelsen av tildelingsnivå for 2022 som 
direkte operasjonalisering av Styrets vedtak av 28.10.2021. Forslag til tildelingsnivå for 2022 og 
vurdering av tiltak med sikte på å styre likviditeten iht. økonomiregelverket er planlagt 
presentert for Styret den 28. april 2022 og vil ta hensyn til: 

o Endelig budsjett for 2022 
o Endelig regnskap 2021 og i særdeleshet faktiske tall for avsetninger 2021 
o Likviditetseffekten av tidligere engangskutt på underliggende budsjettformål 
o Oppdaterte prognoser. 
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*Endelig fordeling av årets budsjett 2022 

Bakgrunn - Styrets vedtak – des. 2021 

I desember 2021 vedtok Styret det samlede forskningsbudsjettet for Forskningsrådet for 2022, jfr. 

Sak S79/21. Styret sluttet seg også til forslaget om hvilke av omprioriteringsforslagene som skulle 

gjennomføres, forslag til håndtering av omdisponering av avsetninger og finansiering av Fellesløft IV. 

I saken ble adm. direktør gitt fullmakt til å justere fordelingen mellom budsjettformålene innenfor de 

tildelte rammer, i samsvar med formålet satt for de enkelte budsjettformålene, eller på grunnlag av 

Stortingets endelige budsjettbehandling og tildelingsbrev fra departementene. Forskningsrådet har 

mottatt 13 av 15 tildelingsbrev.  

Endringer i budsjett 2022 

Årets budsjett 2022 fra departementene ble på 10,6 mrd., 207 mill. kroner mer enn antatt budsjett 

2022 i S 79/21. Sammenlignet med Årets budsjett 2021 er budsjettet økt med 118,2 mill. kroner når 

det tas hensyn til tilbakeføring av budsjettnivået etter engangskuttene i 2021 og tekniske justeringer 

som følge av flyttinger fra Forskningsrådets budsjett og til virksomhetsbudsjettet.  

Endringene siden antatt budsjett 2022, lagt fram i Sak S 79/21, er ujevnt fordelt mellom 

departementene, jfr. tabell. De største endringene er som følger: 

• OED har bevilget ytterligere midler til å følge opp hydrogenstrategien (+120 mill. kroner).  

• UDs budsjett er økt sammenlignet med hva vi antok i desember 2021 (+54,2 mill. kroner).  

• Midler over jordbruksavtalen (LMD) er økt som følge av at det forventes noe mer midler enn 

antatt i desember (+ 20 mill. kroner). 

• JD har bevilget 11,3 mill. kroner til forskning på vold, overgrep og hatkriminalitet. 

Budsjettfordeling 

Føringer i de endelige tildelingsbrevene fra departementene som er mottatt etter styremøtet, 

innebærer at fordelingene må justeres noe. Endringene skyldes øremerkinger i tildelingsbrevene og 

medfører ingen nye vurderinger rundt fordelingen. Unntaket er en mindre reduksjon på NFDs 

budsjett, som er fordelt etter de samme prinsippene som i S 79/21.  

Vi har per dato mottatt 13 av 15 tildelingsbrev. Vi mangler fortsatt endelig tildelingsbrev fra LMD og 

KDD, der kan det fortsatt forekomme endringer. Det er ingen nye opplysninger i de mottatte 

tildelingsbrevene som gjør at omprioriteringsforslagene og omdisponeringer av avsetninger, som 

styret sluttet seg til i desember, ikke kan gjennomføres. 

Tildelingsbrevene og budsjettfordelingen: 

• OED, SD og AID har øremerket bevilgningene per budsjettformål i sine tildelingsbrev.  

• Over budsjettene til KD, JD, FD, FIN og UD er det bevilget ytterligere midler til enkelte 
øremerkede budsjettformål siden styresaken. I tillegg har KLD øremerket en reduksjon. 

• Budsjettet fra HOD, BFD og KUD er uendret sammenlignet med styrevedtaket, disse øremerker 
heller ikke innenfor kap./post, så her der det ingen endringer.  

• Budsjettet fra NFD (-1,5 mill.) er fordelt etter de samme prinsippene som i styresaken.  

• Økningen under diverse inntekter er i hovedsak knyttet til antatt budsjett fra Handelens 

miljøfond, Landbruksforskningsfondet og Kreftforeningen. 
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Tabell 1: Departementene. Årets budsjett 2022 og endringer fra styresaken i desember. 

  Årets budsjett 2022 Endring fra styresak 79 

KD 3 050 224  11 500  

KD53 1 858 908  0  

NFD 2 221 750  -1 500  

OED 1 038 500  104 000  

LMD 481 189  16 694  

KLD 612 799  -1 500  

HOD 370 562  0  

UD  276 350  54 250  

SD 104 500  -350  

KDD 221 602  0  

AID 186 326  0  

BFD 31 740  0  

JD 60 032  11 300  

FIN 38 100  9 200  

KUD 31 197  0  

FD 19 945  3 445  

Sum departement 10 603 724  207 039  

DIV 210 070  33 008  

SUM 10 813 794  240 047  

 
Tabell 2: Porteføljene. Årets budsjett 2022 og endringer fra styresaken i desember. 

  Årets budsjett 2022 Endring fra Styresak 79 

Humaniora og samfunnsvitenskap 306 252 0  

Naturvitenskap og teknologi 398 052 -1 000  

Livsvitenskap 446 305 0  

Muliggjørende teknologier 804 617 -308  

Industri og tjenestenæringer 1 060 619 -1 556  

Landbasert mat, miljø og bioressurser 352 742 18 176  

Petroleum 318 621 -13 540  

Hav 546 554 -1 830  

Energi, transport og lavutslipp 996 556 119 150  

Klima- og polarforskning 309 153 0  

Global utvikling og internasjonale relasjoner 284 921 53 968  

Helse1 489 577 67 978  

Demokrati, styring og fornyelse 184 353 20 815  

Utdanning og kompetanse 234 563 6 000  

Velferd, kultur og samfunn1 226 796 -59 166  

Samisk forskning 13 500 0  

Styret - forskningsinfrastruktur 792 881 0  

Styret – senterordninger 586 650 0  

Styret - grunnbevilgninger og institusjonell støtte 1 672 962 43 

Styret - rettede internasjonaliseringstiltak 256 710 3 472  

Styret - øvrig 337 373 1 845 

Bevilgningsutvalg 15 636 0  

Adm. Dir. 178 400 26 000  

SUM 10 813 794 240 047  

 

 
1 61 mill. kroner er flyttet fra porteføljestyret for Velferd, kultur og samfunn til porteføljestyret for Helse 
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*Arbeidet med ny organisering av Forskningsrådet  

Administrerende direktør startet endringsarbeidet i april 2021. Målet var å tydeliggjøre roller, ansvar 
og myndighet i virksomheten, med hovedvekt på ledelsen. Det ble gjort grep bl.a. for å sikre 
en klar linjeorganisering. Dette arbeidet var starten på den organisasjonsendringen som 
administrasjonen nå er i gang med å gjennomføre.   
 

Forskningsrådet har i løpet av høsten analysert utfordringene vi står overfor og den viktigste er å øke 
virksomhetens effektivitet gjennom bl.a. å bruke medarbeideres kompetanse og kapasitet der det gir 
mest verdi. I tillegg er det behov for å styrke vårt bruker- og oppdragsgiverperspektiv og å legge til 
rette for klarere fag- og tematisk ansvar.    
 
Basert på føringer fra Administrerende direktør og analysen er målet å etablere en organisasjon som 
styrker vår evne til å nå målene i LTP, MRS og Forskningsrådets strategi. Organiseringen skal:  

• være enkel, tydelig og lett å kommunisere   
• bidra til klare roller, ansvar og myndighet  
• styrke bruker- og oppdragsperspektivet   
• legge bedre til rette for gode prosesser, medvirkning og ledelse   

  
En arbeidsgruppe bestående av et utvalg ledere på to nivåer og en representant for de 
ansatte via fagforeningene, er i gang med å utarbeide forslag til endret organisering. Arbeidsgruppen 
jobber nært med administrerende direktør og avklarer underveis. Arbeidet skal forankres både i 
ledelsen og i virksomheten ellers. Det er lagt opp til at medvirkning skjer gjennom linjen, gjennom 
fagforeningene og i direkte innspill fra medarbeidere (anonyme innspill via intranett). Denne måten å 
involvere på gjorde vi også i forbindelse med å identifisere utfordringsbildet høsten 2021 og har fått 
gode tilbakemeldinger fra organisasjonen på prosessen. Målet er beslutte en endret organisering i 
løpet av mars.  
 

*MoU med det tyske grunnforskningsrådet DFG 

I november 2021 ble Forskningsrådet kontaktet av Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) som 

ønsker å inngå en bilateral avtale for å styrke det norsk-tyske samarbeidet. DFG er en sentral 

forskningsfinansierende institusjon i Tyskland som ligner Forskningsrådet i funksjon og rolle og derfor 

er en naturlig samarbeidspartner. DFG har et årlig budsjett på 3.3 milliarder euro (2021) og dekker 

alle fagområder.  

Tyskland var vårt viktigste samarbeidsland i det nylig avsluttede H2020, der vi har deltatt i 1148 felles 

prosjekter. Norske og tyske forskere samarbeider svært godt. Norge og Tyskland har mange felles 

strategiske interesser. Norge samarbeider på nær sagt alle forskningsområder med Tyskland. 

Transport, energi, mat og helse representerte de tyngste områdene i H2020.  

En MoU med DFG vil styrke vårt direkte og strategiske samarbeid med Tyskland innen forskning- og 
innovasjon, og Forskningsrådet er derfor positive til henvendelsen. 
 

*FoU om likestilling og ikke-diskriminering  

Kultur- og likestillingsdepartementet er i gang med en omfattende prosess for å styrke tverrsektorielt 

FoU-arbeid for likestilling og ikke-diskriminering. Forskningsrådet har hatt ansvar for å få utarbeidet 

en kunnskapsoppsummering: Norsk og nordisk FoU om likestilling, ikke-diskriminering og 

trakassering, gjennomført av NIFU. I tillegg har Forskningsrådet bistått med å gjøre en kartlegging av 

aktørene innenfor likestillings- og ikke-diskrimineringsområdet. 
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*Evaluering av det vitenskapelige grunnlaget for Trafikklys-systemet 

På oppdrag fra NFD nedsatte Forskningsrådet høsten 2020 en internasjonal komite med oppdrag å 

evaluere det vitenskapelige grunnlaget for trafikklyssystemet for oppdrettsnæringen.  

Komiteen hadde deltagelse fra Irland, UK, Færøyene, Danmark og Finland. Evalueringskomiteen 
leverte sin rapport før jul inkludert 15 konkrete forslag til forbedringer. Håndtering av usikkerhet og 
betydningen av ekspertvurderinger ble trukket frem som tverrgående temaer av avgjørende 
betydning. Forskningsrådet vurderer nå rapporten og hvordan vi eventuelt kan bidra i oppfølgingen. I 
og med den store interessen for evalueringsrapporten arrangerte vi et åpent webinar i januar hvor 
komiteen presenterte rapporten og svarte på spørsmål fra forskere, næring, interesseorganisasjoner 
m.fl. Det ble et godt arrangement med god deltagelse (170 påmeldte).  

 

*Grønn plattform 2022 

Grønn plattform er en forsknings- og innovasjonssatsing som skal gi fart til den grønne omstillingen. 
Satsingen er et felles utfordringsrettet oppdrag fra NFD til Siva, Innovasjon Norge og Forskningsrådet 
(VMA) med formål om "å skape samfunnsøkonomisk lønnsomt og bærekraftig næringsliv som bidrar 
til grønn omstilling". Grønn plattform ble første gang utlyst i 2021 og i alt 12 store 
konsortieprosjekter innenfor energi, industri, sirkulærøkonomi og bioøkonomi er igangsatt gjennom 
en 3-årig investering på nær 1,2 mrd. kroner.  

NFD har i 2022 gitt VMA i oppdrag å utlyse ytterligere ca 750 mill. kroner til nye 3-årige Grønn 
plattform-prosjekter. VMA har nylig levert NFD en konseptskisse som beskriver 2022-planen. Denne 
er basert på oppdaget slik det er gitt fra NFD, interessent- og søkerdialog samt VMAs egne erfaringer 
fra Grønn plattform-arbeidet i 2020-21. Planen vil omfatte forenkling for søkere og samt et 2-
trinnsløp som gir det søkeretterspurte rommet for konsortiebygging og avklaringer underveis slik at 
de bevilgede prosjektene får raskere oppstart enn det 2021-prosjektene hadde.  

Grønn plattform vil bidra til Hurdalsplattformens generiske mål om å øke fastlandseksporten, 
redusere utslipp, ha næringsutvikling i hele landet og øke den næringsrettede forskningen. I og med 
at oppdraget for 2022 omfatter en åpen og bred utlysning, kan Grønn plattform også være relevant 
for Hurdalsplattformens ulike og mer spesifikke industritiltak.   

Prosjekter som bidrar til grønn omstilling gjennom å kutte utslipp eller å dreie næringsstrukturen i en 
grønn lavutslippsretning er i tråd med formålet for Grønn plattform.  Prosjektene skal holdes opp 
mot målene om lavutslipp og høy verdiskaping. Prosjektene skal også treffe på satsingens egenart 
med å være store, gjennomføres av samarbeidende konsortier med næringsliv, institutter o.a. samt 
dekke løpet fra forskning, kommersialisering, skalering og til markedsintroduksjon.    
 

*Evaluering av norsk rettsvitenskap 

Evalueringen av norsk rettsvitenskap (JUREVAL) ble lansert 25. november. Evalueringen er 

gjennomført av en internasjonal komite og har resultert i sju rapporter: En overordnet nasjonal 

rapport og en rapport for hver av de seks evaluerte institusjonene. JUREVAL er pilot for en ny 

organisering av fagevalueringer. Den nye modellen er institusjonsbasert og bygger i større grad på 

institusjonenes egne strategier og ambisjoner. Forskningsrådet har laget et felles rammeverk og 

felles indikatorer for evalueringen. Institusjonene har vedtatt evalueringsmandat for sine 

institusjoner og lokale indikatorer. Hensikten med den nye modellen er at evalueringene skal ha 

større nytteverdi for institusjonenes eget strategiske arbeid og faglig utvikling. Det er de 

rettsvitenskapelige fagmiljøene ved UiB, UiO, UiT, USN, UiA og BI som er evaluert. Evalueringen 

følges nå opp sammen med miljøene, og i konkrete satsinger fra departementene. 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.forskningsradet.no%2Fsiteassets%2Fpublikasjoner%2F2021%2Fan-evaluation-of-the-scientific-basis-of-the-traffic-light-system-for-norwegian-salmonid-aquaculture.pdf&data=04%7C01%7Clr%40forskningsradet.no%7Cfc43655a3cbc4f6596e508d9e56c507f%7Ca9b1388299a64b289368b64c69bf0256%7C1%7C0%7C637793075627870139%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=oXZFQujR1TElX0%2Bxz1ewFU9yBTPgWvyGhQYgf3by35M%3D&reserved=0
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*Plan for forskerrekruttering 

Styret vedtok i september 2020 (sak S 108/2020) å ta ansvar for fem porteføljeområder som ikke 

sorterer under de 15 porteføljestyrene. Forskerrekruttering er ett av de fem områdene hvor 

det skal utarbeides et kunnskapsgrunnlag og et forenklet planverk med utgangspunkt i 

det som gjelder for de etablerte porteføljene. Det er nå satt i gang et arbeid med å utvikle en plan for 

Forskningsrådets innsats for forskerrekruttering og tidlig karriere. Planen skal bygge på et oppdatert 

kunnskapsgrunnlag og erstatter "Forskningsrådets policy for rekruttering (2016-2020)". Planen vil bli 

lagt fram for Styret til behandling våren 2022. 

 

*Satsing på teknologikonvergens 

Gjennom omprioritering av midler i 2022-budsjettet har Styret vedtatt å etablere en ny satsing på 

teknologikonvergens knyttet til muliggjørende teknologier. Satsingen skal få fram grensesprengende 

teknologi og radikale innovasjoner innrettet mot bærekraft og samfunnsutfordringer. 

Ansvarlig forskning og innovasjon (RRI) er sentralt i satsingen. Gjennom satsingen har 

Forskningsrådet i 2021 lyst ut 250 mill. kroner til Forskerprosjekter (FP) og Kompetanse- og 

samarbeidsprosjekter (KSP) (søknadsfrist 15. september), og 50 mill. kroner til Innovasjonsprosjekter 

i næringslivet (IPN) (løpende søknadsfrist). 

Responsen fra forskningsmiljøer og bedrifter har vært overveldende og det kom inn i alt 135 

søknader, hvorav 98 FP. Kvaliteten på søknadene var svært god, og 5 IPN, 3 KSP og 12 FP er bevilget. 

 

*Klager på SFF-behandlingen 

I møtet 7.9.21 ble Styret informert om at 3 av søkerne til SFF har klaget over at de ikke kom med til 

andre runde. Forskningsrådets eksterne Klageutvalg har behandlet klagene og ikke gitt dem 

medhold. 
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Saksframlegg Styremøte 1/2022

Sak S 05/22: Godkjenning av porteføljeplaner for Humaniora og 
samfunnsvitenskap, Livsvitenskap og Naturvitenskap og teknologi 
Til Styret
Fra Administrerende direktør 

Ansvarlige 
direktører 

Anne Kjersti Fahlvik, Jesper Werdelin Simonsen, Fridtjof Fossum 
Unander 

Saksbehandlere Stig Slipersæter og Philip Lorentzen 
Vedlegg 1. Porteføljeplan for humaniora og samfunnsfag 

2. Porteføljeplan for livsvitenskap 
3. Porteføljeplan for naturvitenskap og teknologi 

Bakgrunn  
Langtidsplanen og strategien implementeres gjennom beslutninger i Styret og i porteføljestyrene. 
Styret har fordelt roller og ansvar til 16 porteføljestyrer som følger opp styringssignaler gjennom 
porteføljeplaner og investeringsplaner som så danner grunnlag for ekstern dialog, utlysninger og 
investeringer.  

Styret besluttet i juni 2020 (sak S 86/20) at alle porteføljeplanene som da ble godkjent skulle legges 
fram i revidert form innen utgangen av første halvår 2022. Porteføljeplanen for Industri og 
tjenestenæringer ble godkjent av Styret på møtet i september 2021 (sak S 59/21).  

I denne saken inviteres Styret til å godkjenne planene for de tre fagporteføljene: 

 Humaniora og samfunnsvitenskap 

 Livsvitenskap 

 Naturvitenskap og teknologi 

Planene er godkjent av sine respektive porteføljestyrer. De resterende 12 porteføljeplanene blir lagt 
frem for godkjenning på møtet i juni. I den forbindelse vil administrasjonen lage en samlet oversikt 
over porteføljeplanene slik at Styret kan vurdere Forskningsrådets planlagte innsats som helhet. 

Om arbeidet med planene 
Porteføljeplanene for humaniora og samfunnsvitenskap, livsvitenskap og naturvitenskap og teknologi 
omfatter Forskningsrådets totale innsats innenfor alle fagområder. Forskningsinstitusjonene og 
forskere i hele karriereløpet er viktige målgrupper for planene. Planene beskriver porteføljestyrenes 
egne investeringer og generelle prioriteringer for Forskningsrådet innenfor fagområdene. 

Høringsutkastene til de tre porteføljeplanene ble lagt ut for innspill på Forskningsrådets nettside 1. 
juli med frist 10. september. Forskningsrådet mottok til sammen 93 uttalelser, hvorav 39 var fra 
universiteter og høgskoler, 24 fra forskningsinstitutter, 30 fra forvaltningen, interesseorganisasjoner, 
helseforetak og andre. Høringsutkastene er også presentert for KD og HOD. 

I innspillsrunden ble interessentene bedt om å vurdere om planene inneholdt de viktigste målene, 
prioriteringene, tiltakene og beskrivelser av resultater, virkninger og effekter. Gjennomgående var en 
solid majoritet av respondentene helt eller delvis enig i mål, prioriteringer og tiltak.   

Porteføljeplanene er bearbeidet av administrasjonen og porteføljestyrene etter innspillsrunden, og 
planene slik de legges fram er godkjent av de respektive porteføljestyrene. Camilla Serck-Hanssen, 
Agneta Herlitz og Inga Berre er invitert til å gi en kort presentasjon av de tre planene innledningsvis 
og vil også være tilgjengelig under diskusjonen.  

Hvorfor saken fremmes til dette møtet 
Styret inviteres til å godkjenne planene og kommentere på helhet og særtrekk ved de ulike planene. 
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Hovedpunkter  
Fagporteføljeplanene og strategien. De tre fagporteføljeplanene har lik struktur, og det har vært 
utstrakt samarbeid i hele prosessen med å utforme planene, både administrativt og i 
porteføljestyrene. De tre planene skal særlig bidra til å realisere hovedmålene Grensesprengende 
forskning og radikal innovasjon og Velfungerende forskning- og innovasjonssystem i Forskningsrådets 
strategi.  

Innsatsen for å stimulere grensesprengende forskning og et velfungerende forsknings- og 
innovasjonssystem er helt sentralt for å nå alle målene i strategien. Utviklingen i fagporteføljene er 
også viktig for å nå målene innenfor de fem satsingsområdene i strategien. Det er derfor gjensidig 
avhengighet mellom fagporteføljene og de tematiske porteføljene. Utviklingen av sterke fagmiljøer 
er en beredskapsbase for samfunnet som kan trekkes på i kriser, men også når samfunnet skal 
omstilles på alle områder mot en mer bærekraftig fremtid. Et godt vekselspill mellom innsatsen for 
fagutvikling og innsatsen rettet inn mot samfunnsutfordringene er derfor nødvendig. 

I planene redegjøres det for hvordan bedre samspill kan utvikles og for hvordan grunnleggende 
forskning kan bidra på ulike områder. Det fremheves at den fagspesifikke kunnskapen er viktig for å 
forstå og redusere barrierene for en bærekraftig implementering av ny teknologi og kompetanse 
fremover, og at det i denne planperioden vil være naturlig å øke innsatsen for å integrere ulike 
vitenskapelige forskningsområder på tvers av Forskningsrådets porteføljer. 

Planenes sentrale prioriteringer knyttet til grensesprengende forskning og radikal innovasjon er å:  

 investere i de beste prosjektene for å fremme dristig og nyskapende forskning og unge 
forskertalenters mobilitet og karriereveier 

 øke andelen midler som går til grunnleggende forskning for å sikre langsiktig 
kunnskapsutvikling innenfor alle satsingsområder  

 vurdere behov for egne virkemidler og strategiske satsinger for å fremme grensesprengende 
forskning 

 bidra til god balanse mellom langsiktig grunnleggende forskning, målrettet 
kompetanseoppbygging og anvendt forskning innen fagområdene  

 bidra til å mobilisere og kvalifisere norske forskningsmiljøer for å vinne frem med søknader til 
ERC 

Sentrale prioriteringer knyttet til velfungerende forskningssystem er: 

 utvikle tiltak for å fremme rekruttering, mobilitet og attraktive karriereveier  

 sikre at forskningsmiljøene har relevant, oppdatert og bredt tilgjengelig 
forskningsinfrastruktur, og at forskningsmiljøene er i stand til å utnytte infrastrukturene 

 fremme åpen forskning og håndtere utfordringer innenfor fagområdene 

 fremme etisk og samfunnsansvarlig forskning 

 fremme kjønnsbalanse og mangfold i forskningssystemet og integrere kjønns- og 
mangfoldperspektiver i all forskning der det er relevant 

I tillegg har de tre fagporteføljeplanene egne samfunnsmål og prioriteringer knyttet til sine 
fagområder. Samfunnsmålene har mye til felles og synliggjør både ambisjonene for fagmiljøene og 
betydningen for andre deler av Forskningsrådets bidrag til samfunns- og næringsutvikling. 
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Humaniora og samfunnsvitenskap 

Samfunnsmål: 
1. Norge har en solid kunnskapsbase med grunnleggende og banebrytende humanistisk og 

samfunnsvitenskapelig forskning av høy vitenskapelig kvalitet 

2. Forskningssystemet fremmer åpenhet, tilgjengelige infrastrukturer og internasjonalt samarbeid 
som kommer humanistiske og samfunnsvitenskapelig forskningsmiljøer til gode  

3. Store bærekraft- og samfunnsutfordringer blir håndtert ved bruk av humanistisk og 
samfunnsvitenskapelig forskning  

Særskilte prioriteringer i porteføljeplanen for humaniora og samfunnsvitenskap: 

 styrke forskningsinnsatsen innenfor humaniora og samfunnsvitenskap i Forskningsrådets 
tematiske satsinger 

 humanistiske og samfunnsvitenskapelige perspektiver innarbeides i de tematiske 
porteføljenes arbeid for å nå målet om bærekraftig utvikling og målene i de strategiske 
områdene 

 styrke digital infrastruktur og kompetanse innen humaniora og samfunnsvitenskap 

 oppfølgning av fagevalueringen av rettsvitenskap 

Porteføljeplanen bidrar særlig til å fremme følgende delmål knyttet til de fem strategiske 
områdene i strategien

 Bærekraftig velferdssystem tilpasset en endret befolkningssammensetning 

 Teknoutvikling som rettes inn mot å løse de globale samfunnsutfordringene 

 God innsikt i avgjørende globale endringsprosesser og norsk innflytelse på disse 

 Et robust demokrati som nyter høy tillit og legitimitet 

 Et inkluderende, mangfoldig og likestilt samfunn 

Livsvitenskap 

Samfunnsmål: 
1. Norsk livsvitenskapelig grunnforskning er fremragende og av høy vitenskapelig kvalitet 

2. Livsvitenskapelig forskning bidrar til å løse store bærekrafts- og samfunnsutfordringer  

3. Livsvitenskapelig forskning leverer kunnskap som muliggjør fornyelse i næringsliv og offentlig 
sektor 

Særskilte prioriteringer i porteføljeplanen for livsvitenskap: 

 bidra til FNs bærekraftsmål og grønne omstillinger på viktige samfunnsområder 

 bidra til gjensidig kunnskapsutvikling og mobilitet mellom forskningsmiljøer og sektorer 

 datadrevet livsvitenskap, oppdatert infrastruktur og sekundærbruk av data

 gjennomføre fagevalueringer av forskningsmiljøene innen livsvitenskap 

 økt kommersialisering av forskningsresultater 

Porteføljeplanen bidrar særlig til å fremme følgende delmål knyttet til de fem strategiske 
områdene i strategien

 God tilgjengeliggjøring og utnyttelse av offentlige data for forskning og innovasjon 

 Teknologiutvikling som rettes inn mot å løse de globale samfunnsutfordringene 

 Bærekraftig velferdssystem tilpasset en endret befolkningssammensetning 
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Naturvitenskap og teknologi 

Samfunnsmål: 
1. Norge har en solid kunnskapsbase med grunnleggende og grensesprengende naturvitenskapelig 

og teknologisk forskning av høy vitenskapelig kvalitet 

2. Forskningssystemet fremmer åpenhet, tilgjengelige infrastrukturer og internasjonalt samarbeid 

3. Naturvitenskapelig og teknologisk forskning bidrar til å løse store bærekraft- og 
samfunnsutfordringer 

Særskilte prioriteringer i porteføljeplanen for naturvitenskap og teknologi: 

 bidra til å maksimalisere utnyttelse av de norske investeringene i romrelatert infrastruktur 
som ESA, EISCAT og NOT ved å investere i de beste forskningsprosjektene som benytter 
infrastrukturen 

 gjennomføre fagevalueringer av forskningsmiljøene innen naturvitenskap og teknologi 

 bidra til kunnskaps- og kompetanseoverføring mellom grunnforskningsmiljøer og anvendte 
forskningsmiljøer innen naturvitenskap og teknologi 

 bidra til FNs bærekraftsmål og grønne omstillinger på viktige samfunnsområder 

Porteføljeplanen bidrar særlig til å fremme følgende delmål knyttet til de fem strategiske 
områdene i strategien

 Verdiskaping og omstilling basert på informasjonsteknologi, nanoteknologi og 
bioteknologi 

 Teknologiutvikling som rettes inn mot å løse de globale samfunnsutfordringene 

 Forskningsbasert digital transformasjon og teknologiutvikling 

 Rask overgang til nullutslippssamfunnet og god tilpasning til klimaendringene 

 Et konkurransedyktig næringsliv som leverer grønne energi-, klima- og miljøløsninger til 
globale markeder 

Til diskusjon 
Er planene overordnet i tråd med strategien og bygger opp om målene som er satt for 
Forskningsrådet? 

Videre saksgang  
Porteføljeplanene offentliggjøres på Forskningsrådets nettsider og gjøres operative. 

Forslag til vedtak 
Porteføljeplanene for humaniora og samfunnsvitenskap, livsvitenskap og naturvitenskap og teknologi 
godkjennes med de innspill som fremkom i møtet.
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1 Sammendrag 
Porteføljeplanen for humaniora og samfunnsvitenskap skal bidra til å realisere Forskningsrådets 

strategi og danner grunnlaget for Forskningsrådets bevilgninger innenfor fagområdene.  

 

Et hovedmål i planen er å fremme forskning av høy vitenskapelig kvalitet som er med på å flytte 

forskningsfronten og bygge fagmiljøer på høyt internasjonalt nivå. Denne forskningen utgjør en viktig 

kunnskapsberedskap som gjør samfunnet bedre rustet til å møte dagens og framtidige utfordringer. 

Porteføljen skal bygge opp under et velfungerende forskningssystem som fremmer åpen forskning, 

gjør infrastrukturer tilgjengelige og styrker internasjonalt samarbeid. Forskningen som finansieres 

skal også gi et viktig bidrag til å løse store bærekraft- og samfunnsutfordringer ved at den kan tas i 

bruk i omstilling av næringsliv og offentlig sektor.  

 

Porteføljestyret skal finansiere de beste prosjektene innenfor humaniora og samfunnsvitenskap ut 

fra formålet med satsingen Banebrytende forskning (tidligere FRIPRO) der vitenskapelig kvalitet er et 

avgjørende kriterium. Porteføljestyret har et fagansvar for humaniora og samfunnsvitenskap og vil 

arbeide for å styrke fagområdenes forskningsinnsats innenfor Forskningsrådets tematiske satsinger. 

Slik kan fagområdenes potensiale utnyttes bedre og humanistiske og samfunnsvitenskapelige 

perspektiver integreres i forskning som er avgjørende for å håndtere samfunnsutfordringer og sikre 

en bærekraftig utvikling.   

 

For å kunne bygge fremragende fagmiljøer må man sikre god rekruttering og attraktive karriereveier i 

akademia for de beste forskerne. Bare slik kan kvaliteten i forskningen opprettholdes og 

videreutvikles. Det er også viktig å styrke digitale infrastrukturer og kompetanse innenfor humaniora 

og samfunnsvitenskap. Forskningsrådet vil også arbeide for å fremme åpen forskning på 

fagområdenes egne premisser.  

 

For å styrke den vitenskapelige kvaliteten i forskningen bør norske forskningsmiljøer ha høye 

ambisjoner om uttelling i Horisont Europa og andre internasjonale utlysninger. Forskningsrådet vil 

videreutvikle virkemidler som støtter opp under dette. Samtidig skal Forskningsrådet supplere EUs 

forskningsagenda på områder av stor betydning for Norge.  

 

I planen ligger det forventninger om at våre bevilgninger skal gi konkrete resultater, virkninger og 

effekter i forskningssystemet og samfunnet for øvrig. Planen beskriver også mulige metoder for å 

måle dette. 

Innledning 
Forskningsrådet har lagt om bevilgningsvirksomheten fra programdrift til porteføljestyring. Dette 

innebærer at prosjektene finansiert av Forskningsrådet nå er strukturert i 16 porteføljer med egne 

porteføljestyrer. Disse styrene har også ansvar for fremtidige bevilgninger til prosjekter innenfor sine 

ansvarsområder. Forskningsrådets bevilgninger til forskning og høyere utdanning gir store 

samfunnseffekter i form av kunnskapsutvikling, kompetanseberedskap og en høyt utdannet og 

produktiv arbeidsstyrke. Forskningsrådets bevilginger kan derfor betraktes som investeringer som gir 

avkastninger blant annet i form av løsninger på samfunnsutfordringer og omstilling av næringslivet. 

Forskningsrådets investeringer støtter opp under forskningsinstitusjonenes og næringslivets 

aktiviteter innenfor forskning og innovasjon. 
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Porteføljeplanene tar utgangspunkt i Forskningsrådets strategi1 og beskriver hvordan den skal 

iverksettes gjennom de forskjellige porteføljestyrene. Planene er videre basert på en analyse av 

relevant innsats innenfor de områdene porteføljene omfatter. Dette inkluderer innsats i 

Forskningsrådet sammen med øvrig innsats nasjonalt og i EU.   

Tre av porteføljene er faglig orientert: Humaniora og samfunnsvitenskap, Livsvitenskap og 

Naturvitenskap og teknologi. Til sammen omfatter de Forskningsrådets totale innsats innenfor alle 

fagområder. Forskningsinstitusjonene og forskere i hele karriereløpet er viktige målgrupper for disse 

porteføljenes planer. Forskningsrådet har i tillegg 13 andre porteføljer som dekker de tematiske 

områdene i Forskningsrådets strategi. Det utarbeides egne porteføljeplaner for investeringer 

innenfor disse områdene.  

Porteføljestyret for humaniora og samfunnsvitenskap har ansvar for å investere i de beste 

prosjektene for å fremme forskning av høy vitenskapelig kvalitet og å dyrke fram fagmiljøer på høyt 

internasjonalt nivå. Planen beskriver både Forskningsrådets investeringer og bevilgninger til norske 

miljøer fra EU. 

Porteføljestyret for humaniora og samfunnsvitenskap har sammen med de to andre 

fagporteføljestyrene også ansvar for å vurdere fagdimensjonen i Forskningsrådets 13 tematiske 

porteføljer. Porteføljestyret skal gi råd om faglig fornyelse og hvordan potensialet i humanistisk og 

samfunnsvitenskapelig forskning kan utnyttes best mulig for å oppnå målene i Forskningsrådets 

strategi. 

Porteføljestyret for humaniora og samfunnsvitenskap forvalter bare en liten andel av midlene som 

bidrar til fagporteføljene for humaniora og samfunnsvitenskap. Alle målene i denne planen vil ikke 

kunne nås med disse midlene. Det er derfor behov for samarbeid på tvers av porteføljer gjennom 

dialog og rådgiving. 

2 Porteføljens omfang 
Denne porteføljeplanen omfatter Forskningsrådets totale innsats innenfor porteføljestyret for 

humaniora og samfunnsvitenskap sitt ansvarsområde. Porteføljestyret skal jobbe for å realisere 

målene i Forskningsrådets strategi med særlig ansvar for humaniora og samfunnsvitenskap samt 

grunnleggende og banebrytende forskning.  

Porteføljen for humaniora og samfunnsvitenskap omfatter alle forskningsråds- og EU-prosjekter slik 

det kan beskrives innenfor disse porteføljedimensjonene: 

Fag/teknologi  

Porteføljen består av alle prosjekter finansiert av Forskningsrådet som er faglig merket humaniora og 

samfunnsvitenskap. I tillegg omfatter den nasjonal innsats og den norske deltakelsen i Horisont 

Europa innenfor humaniora og samfunnsvitenskap. Dette omtales i planen som fagporteføljene for 

humaniora og samfunnsvitenskap. I 2020 bevilget Forskningsrådet totalt 1,89 mrd. kr til disse 

fagporteføljene: 278 mill. til humaniora og 1,615 mrd. til samfunnsvitenskap. Dette utgjorde 

henholdsvis ca. 3 og 15 prosent av Forskningsrådets bevilgninger i 2020.   

Porteføljen omfatter for tiden også deltakelse i det internasjonale partnerskapet HERA (Humanities 

in the European Research Area), som består av europeiske humaniorafinansierende forskningsråd, 

 
1 Forskningsrådets strategi 2020-2024 

https://www.forskningsradet.no/nyheter/2020/forskningsradets-strategi-20202024/
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nordisk samarbeidsnemd for humaniora og samfunnsvitenskap (NOS-HS) og doktorgradsprogrammet 

ved Europauniversitetet i Firenze (EUI).  

Tema  

Forskningsrådets merkesystem angir over tretti forskningstema. Porteføljen er ikke tematisk 

avgrenset, og prosjektene i porteføljene, både for humaniora og samfunnsvitenskap, bidrar til nær 

alle temaene. Forskningstemaene med størst bidrag fra humaniora i 2020 var: kultur, miljø og 

naturmangfold, marin, bioøkonomi, velferd og utdanning. Temaene med størst bidrag fra 

samfunnsvitenskap i 2020 var: miljø og naturmangfold, helse, energi, velferd og klima.  

Anvendelsesområder  

Porteføljen er heller ikke avgrenset med hensyn til anvendelsesområde. Resultater fra prosjektene 

kan i prinsippet anvendes i alle samfunnssektorer og bransjer. Forskningen innenfor humaniora og 

samfunnsvitenskap bidrar til å utvikle kunnskapsgrunnlag for å forstå og håndtere et bredt spekter av 

samfunnsutfordringer.  

Forskning, utvikling og innovasjon (FoUoI)-verdikjede  

Forskningsrådet merker sine prosjekter som grunnleggende forskning, anvendt forskning eller 

utviklingsarbeid i henhold til Frascati manualen2. For mange fagområder er det ikke tydelige skiller 

mellom grunnleggende og anvendt forskning. For å ha kunnskap om fagområdene og porteføljenes 

profil på aggregert nivå er det likevel viktig å ha oversikt over fordelingen mellom grunnleggende og 

anvendt orientert forskning. Det er også viktig for å ha oversikt over profilen til de ulike virkemidlene 

til Forskningsrådet.   

Fagporteføljen innenfor humanistisk forskning finansiert av Forskningsrådet består i hovedsak av 

grunnleggende forskning. Innenfor samfunnsvitenskap er en stor andel av Forskningsrådets totale 

fagportefølje av anvendt karakter.  

3 Investeringsmål 
Tiltakene i denne porteføljeplanen skal bidra til å realisere hovedmålene i Strategi for Norges 

forskningsråd 2020-2024, spesielt målene Grensesprengende forskning og radikal innovasjon og 

Velfungerende forsknings- og innovasjonssystem. Tiltakene skal også bidra til å styrke humanistisk og 

samfunnsvitenskapelig forskning innenfor alle de fem strategiske områdene i strategien. 

Forskningsrådet skal følge opp regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning3 og 

regjeringens humanioramelding4. 

Investeringsmålene er forankret i Forskningsrådets strategi og består av samfunnsmål og 

brukermål5. De tiltakene som settes i gang av Forskningsrådet skal resultere i noen forventede 

virkninger og samfunnseffekter i henhold til en investeringslogikk (se figur 3).  

 

 
2 https://www.nifu.no/wp-content/uploads/2021/03/Frascati-2015-norsk.pdf 
3 Meld. St. 4 (2018–2019) - regjeringen.no 
4 Meld. St. 25 (2016–2017) - regjeringen.no 
5 Kort om mål- og resultatstyring i statlig styring - DFØ (dfo.no)  

https://www.nifu.no/wp-content/uploads/2021/03/Frascati-2015-norsk.pdf
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-4-20182019/id2614131/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-25-20162017/id2545646/
https://dfo.no/fagomrader/mal-og-resultatstyring/kort-om-mal-og-resultatstyring-i-statlig-styring
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Figur 3. Illustrasjon av investeringslogikken som ligger til grunn for porteføljeplanen. 

En kortfattet sammenstilling av investeringslogikken som ligger til grunn for denne porteføljeplanen 

er vist i vedlegg 1.  

Investeringene i FoUoI skal bidra til å løse følgende problemer:  

• Innsatsen for å fremme grunnleggende og banebrytende forskning er for svak til å nå 

forskningspolitiske mål.  

• For få norske forskere og forskningsmiljøer markerer seg i den internasjonale 

forskningsfronten. 

• Returandelen fra ERC, spesielt Advanced Grant, er for lav.  

• Humaniora er en underutnyttet ressurs i forskning for å håndtere samfunnsutfordringer, og 

humanioras og samfunnsvitenskaps bidrag til relevante mål i Forskningsrådets strategi er for 

svak. 

• En karriere i akademia framstår ikke som så attraktiv som den burde være. 

• Det er manglende kjønnsbalanse blant prosjektledere i enkelte fag. 

• Forskningsmiljøene har udekkede behov for digitale infrastrukturer. 

• Åpen forskning er ikke tilstrekkelig utviklet i humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning.   

 

3.1 Samfunnsmål 
Samfunnsmålene beskriver hvilke samfunnseffekter forsknings og innovasjonsinnsatsen skal 

innrettes mot. Porteføljeplanen for humaniora og samfunnsvitenskap har følgende samfunnsmål som 

støtter opp under Forskningsrådets strategi: 

1. Norge har en solid kunnskapsbase med grunnleggende og banebrytende humanistisk og 

samfunnsvitenskapelig forskning av høy vitenskapelig kvalitet 

2. Forskningssystemet fremmer åpenhet, tilgjengelige infrastrukturer og internasjonalt 

samarbeid som kommer humanistiske og samfunnsvitenskapelig forskningsmiljøer til gode  

3. Store bærekraft- og samfunnsutfordringer blir håndtert ved bruk av humanistisk og 

samfunnsvitenskapelig forskning  
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3.2 Brukermål 
En nødvendig forutsetning for å realisere samfunnsmålene er et velfungerende forsknings- og 

innovasjonssystem. Forskningsrådet skal bringe aktørene i forskningsinstitusjonene, næringslivet, 

offentlig sektor og sivilsamfunnet sammen for å frambringe nyskapende og nyttig forskning og 

innovasjoner som er en forutsetning for å kunne nå samfunnsmålene. I porteføljen for humaniora og 

samfunnsvitenskap er forskningsinstitusjonene særlig viktige. Forskere i hele karriereløpet er viktige 

for å oppnå målene, og de er i hovedsak målgruppen for investeringer og rådgivende tiltak. Denne 

porteføljeplanen har følgende brukermål: 

1. Forskningsmiljøene utfører forskning som bidrar til å flytte forskningsfronten 

Sikre velfungerende åpne konkurransearenaer for grunnleggende og banebrytende forskning 

og godt internasjonalt forskningssamarbeid. 

2. Talentfulle forskere har attraktive og forutsigbare karriereveier 

Sikre rekruttering og finansiering på ulike stadier av karriereløpet og god kjønnsbalanse og 

mangfold på alle nivåer. 

3. Forskningsmiljøene har relevant, oppdatert og bredt tilgjengelig forskningsinfrastruktur 

Utnytte digitaliseringens potensiale innenfor fagområdene ved å utnytte data bedre og 

investere i digitale infrastrukturer.  

4. Forskningsmiljøene følger beste praksis innenfor åpen forskning 

Utnytte potensialet for kvalitetsheving og kunnskapsdeling i åpen forskning og håndtere 

dilemmaer og bygge kunnskap om åpen forskning innenfor fagområdene.  

5. Humanistiske og samfunnsvitenskapelige forskningsmiljøer leverer forskning som er 

avgjørende for å håndtere samfunnsutfordringer  

Humanioras potensiale innenfor utfordringsdrevet forskning må utnyttes bedre og 

samfunnsvitenskap styrkes på relevante områder for å realisere målene i Forskningsrådets 

strategi.  

4 Prioriteringer 

4.1 Faglige og teknologiske prioriteringer 
Humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning har en kulturell og samfunnsbærende egenverdi 

som det er svært viktig å støtte opp under. Humaniora har lange tradisjoner i å utvikle kunnskap om 

menneskets kultur, uttrykk og ytringer og menneskets verdier og normer i fortid og nåtid. 

Samfunnsvitenskapen utvikler kunnskap om hvordan mennesker og samfunn samhandler i en stadig 

mer kompleks verden. Humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning er avgjørende for å gi en 

forståelse av oss selv og hvilke mulige handlingsrom som ligger i samfunnet og kulturen.  

Porteføljestyret har ansvar for å investere i prosjekter innenfor humaniora og samfunnsvitenskap for 

å fremme forskning av høy vitenskapelig kvalitet og bygge fagmiljøer på høyt internasjonalt nivå. 

Forskningsrådet finansierer humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning innenfor en rekke av 

Forskningsrådets satsingsområder. Porteføljestyrets egne investeringer er innenfor satsingsområdet 

Banebrytende forskning (tidligere FRIPRO) og er spesielt rettet mot å fremme dristig og nyskapende 
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forskning som hevder seg i et internasjonalt toppsjikt. Investeringene skal muliggjøre en karriere for 

unge forskertalenter og bidra til økt mobilitet for forskere tidlig i deres karriere. Det er et mål å 

fortsette arbeidet med å utvikle og styrke dette satsingsområdet for å fremme forskning i den 

internasjonale forskningsfronten og derigjennom mobilisere og kvalifisere de beste forskerne for 

deltakelse i ERC i Horisont Europa.  

Porteføljestyret skal videre gi råd om faglig fornyelse innenfor fagporteføljen og hvordan potensialet 

i humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning kan utnyttes best mulig for å oppnå målene i 

Forskningsrådets strategi. Dette gjelder i Forskningsrådets tematiske satsinger og i Forskningsrådets 

totale portefølje, blant annet gjennom virkemidler som Forskningsrådets opptrappingsplan for 

humaniora.    

Forskningsrådet har som mål å styrke innslaget av samfunnsvitenskapelig og spesielt humanistisk 

forskning i tematiske porteføljer. For å få til dette er det viktig at tematiske porteføljeplaner og 

utlysningstekster åpner for og etterspør humanistiske og samfunnsvitenskapelige perspektiver og at 

porteføljenes virkemidler innarbeider dimensjoner som forutsetter disse fagområdenes bidrag. 

Temaområdene som er spesielt relevante for humaniora går i utgangspunktet fram av 

opptrappingsplanen. For samfunnsvitenskap vil det gjelde store deler av Forskningsrådets portefølje. 

I kommende porteføljeanalyser vil Forskningsrådet arbeide videre med å tydeliggjøre hvilke områder 

som er mest relevante.  

Porteføljestyret skal ha dialog med tematiske porteføljestyrer for å gi råd om tiltak som kan stimulere 

til integrasjon av humanistisk og samfunnsvitenskapelig (humsam) forskning i tematiske satsinger. 

Porteføljestyret vil innhente kunnskap om forutsetningene for at søknader fra humsam-området 

innvilges elles avslås i tematiske utlysninger. Et slikt kunnskapsgrunnlag vil kunne vise om det er 

behov for nye virkemidler både når det gjelder å stimulere humsam-miljøene til å søke og for å øke 

deres sjanse til å få tilslag. Det er også aktuelt å vurdere om det bør settes krav til deltakelse fra 

humsam-fagene i utvalgte satsinger slik det gjøres i deler av Horisont Europa.  

Flere sektorer spiller en viktig rolle for humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning i tillegg til 

UH- og instituttsektoren. Innenfor humanistisk forskning er ABM-sektoren (arkiver, bibliotek og 

museer) viktig. Stortingsmeldingen om museene6 framhever at en tettere kobling mellom museene 

og UH-sektoren vil styrke forskningen ved museene. Museene har gjennom sitt samfunnsoppdrag 

også potensial til å bidra med samfunnsrelevant humanistisk forskning. Forskningsrådets virkemidler 

for samarbeidsforskning kan stimulere et slikt samarbeid.   

Porteføljestyret skal også gi råd om behovet for å styrke humanistisk og samfunnsvitenskapelig 

forskning på områder der forskningsinnsatsen i dag er for svak. For å få til slike løft er det viktig at 

finansierende departementer anerkjenner verdien av og innser behovet for den kunnskapen disse 

fagområdene representerer i hele sin bredde.   

Hovedprioriteringer: 

• investere i de beste prosjektene innenfor humaniora og samfunnsvitenskap ut fra formålet 

med satsingen Banebrytende forskning  

• styrke forskningsinnsatsen på humaniora og samfunnsvitenskap innenfor Forskningsrådets 

tematiske satsinger  

Opptrapping av humaniora 

Porteføljestyret har ansvar for å overvåke oppfølgingen av Forskningsrådets opptrappingsplan for 

 
6 Meld. St. 23 (2020–2021) - regjeringen.no 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-23-20202021/id2840027/
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humaniora. Planen er en oppfølging av humaniorameldingens mål om å styrke humaniora i forskning 

rettet mot samfunnsutfordringer.  Ifølge planen skal humanioras andel av Forskningsrådets 

bevilgninger øke fra 3 til 5 prosent fram til 2022. Økningen skal skje innenfor utfordringsdrevet 

humanistisk forskning. Innenfor temaområdene som er prioritert i humaniorameldingen er det satt 

følgende måltall for andelen av Forskningsrådets midler som skal gå til humanistisk forskning i 2022:  

• Klima, miljø og bærekraft: 5 % 

• De store teknologiskiftene: 5 % 

• Integrering, migrasjon og konflikt: 10 % 

• Øvrig relevante aktiviteter: 4 % 

I tråd med humaniorameldingens intensjon om at Forskningsrådet skal mobilisere humanistiske 

fagmiljøer til utfordringsdrevet og handlingsrettet forskning og åpne opp for humanistiske 

forskningsperspektiver i bredden av sine satsinger, er det rimelig at også porteføljer som ikke 

omfattes av de tre spesifikke områdene i større grad integrerer humanistisk forskning. Dette gjelder 

porteføljer innenfor sentrale områder, som f.eks. helse, skole og hav.  

Hovedprioriteringer: 

• overvåke om bevilgningene til humaniora oppfyller måltallene i opptrappingsplanen  

• samarbeide med aktuelle porteføljestyrer slik at Forskningsrådet realiserer målene i planen 

Fagevalueringer 

En del av Forskningsrådets oppdrag er å sørge for evaluering av kvaliteten i norsk forskning. 

Forskningsrådet ferdigstilte brede fagevalueringer av humanistisk forskning7 (HUMEVAL) i 2017 og 

samfunnsvitenskapelig forskning8 (SAMEVAL) i 2018. Det er satt i gang tiltak for å følge opp 

HUMEVAL og SAMEVAL, og evalueringene ligger til grunn for de langsiktige tiltakene for å styrke 

fagområdene i denne planen.  

Høsten 2021 ble evalueringen av rettsvitenskapelig forskning (JUREVAL) ferdigstilt. Evalueringen vil 

være viktig for å utvikle Forskningsrådets videre innsats innenfor rettsvitenskap.  

Hovedprioriteringer:  

• vurdere oppfølgingstiltak av JUREVAL 

• bidra til å utvikle fagevalueringer innenfor humaniora og samfunnsvitenskap  

Tverrfaglighet  

Tverrfaglig forskning er ikke et mål i seg selv, men et virkemiddel for å realisere andre målsettinger. 

Mye forskning av høy kvalitet er ikke tverrfaglig. Tverrfaglig samarbeid, enten mellom fagdisipliner 

innenfor samme fagområde eller på tvers av fagområder, vil være motivert av forskningsspørsmålene 

man jobber med, og det foregår allerede mye tverrfaglig forskning mellom humanistiske og 

samfunnsvitenskapelig fag. Komplekse forskningsspørsmål krever likevel ofte at forskere fra svært 

ulike fag arbeider sammen for å oppnå ny kunnskap som ikke ville vært mulig uten tverrfaglig 

samarbeid. Tverrfaglig forskning kan dermed bidra til fagutvikling og til å flytte forskningsfronten.9 

Dette er målet for blant annet den nye søknadsvarianten Store tverrfaglige forskningsprosjekter.  

I tematiske satsinger er tverrfaglighet ofte en forutsetning for å bringe fram kunnskap for å håndtere 

store samfunnsutfordringer. Her er spørsmålene gjerne av en slik karakter at de krever ny kunnskap 

 
7 1254027749230.pdf (forskningsradet.no) 
8 1254035773885.pdf (forskningsradet.no) 
9 interdisciplinary-research-policy-brief-from-rcn-international-advisory-board-2019.pdf (forskningsradet.no) 

https://www.forskningsradet.no/siteassets/publikasjoner/1254027749230.pdf
https://www.forskningsradet.no/siteassets/publikasjoner/1254035773885.pdf
https://www.forskningsradet.no/contentassets/5358f3a91d2046818ca271c3f9209cf3/interdisciplinary-research-policy-brief-from-rcn-international-advisory-board-2019.pdf
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fra mange fag. I mange sammenhenger vil det også være behov for samarbeid på tvers av 

samfunnssektorer og involvering av interessenter og innbyggere, i tråd med prinsippene i åpen 

forskning, for å sikre at forskningen er mest mulig relevant og kan få effekt.  

For å kunne forstå og håndtere de fleste samfunnsutfordringer på en god måte vil humanistisk og 

samfunnsvitenskapelig forskning være nødvendig for å frambringe et godt kunnskapsgrunnlag. I slike 

tverrfaglige samarbeid med andre fagområder er det viktig at humaniora og samfunnsvitenskap 

inngår i et reelt samarbeid på linje med andre fag, og ikke bare blir støttedisipliner. Porteføljestyret 

mener det er behov for mer kunnskap om hvordan det tverrfaglige samarbeidet foregår i praksis.  

Det er også behov for mer kunnskap om metodikken for å vurdere kvaliteten på tverrfaglige 

søknader. Forskningsrådet har satt i gang et prosjekt som skal utvikle kunnskapsgrunnlaget på dette 

området. 

Hovedprioritering:  

• det bør gjennomføres evalueringer av tverrfaglige og tverrsektorielle satsinger for å øke 

kunnskapsgrunnlaget om slikt samarbeid 

4.2 Tematiske prioriteringer 
Humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning er nødvendig for å få en god og helhetlig tilnærming 

til komplekse samfunnsutfordringer. Det er derfor avgjørende at humanistiske og 

samfunnsvitenskapelige perspektiver og problemstillinger er godt integrert i alle de strategiske 

områdene i Forskningsrådets strategi: Hav, Grønt skifte, Helse og velferd, Teknologi og digitalisering 

og Samhørighet og globalisering.  

Bærekraftig utvikling i tråd med FNs bærekraftsmål er et hovedmål i strategien. For å få til en 

bærekraftig samfunnsutvikling må vi både øke forståelsen av hva vi mener med bærekraft i ulike 

sammenhenger og ha kunnskap om de kulturelle og samfunnsmessige mulighetsbetingelsene for en 

slik utvikling. Humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning er avgjørende for å forstå hvordan 

sosiale, etiske, kulturelle, politiske og juridiske aspekter kan bidra til at samfunnet beveger seg i en 

bærekraftig retning. Et spørsmål kan for eksempel være hvilke faktorer som kan hemme og hvilke 

som kan fremme at mennesker og samfunn tar i bruk ny teknologi og kompetanse.  

Dagens internasjonale samfunn er preget av mer politisk, økonomisk, religiøs og sosial turbulens der 

ulikheten øker og demokratiske styringsmodeller utfordres i mange land. Det er nødvendig med 

kunnskap om betingelser for demokratisk styring og regulering, tillit og ytringsfrihet. Vi må forstå 

politiske, sosiale og kulturelle utviklingstrekk i samfunnet nasjonalt og internasjonalt.    

Hovedprioritering:  

• humanistiske og samfunnsvitenskapelige perspektiver innarbeides i de tematiske 

porteføljenes arbeid for å nå målet om bærekraftig utvikling og målene i de strategiske 

områdene.  

4.3 Prioriterte anvendelsesområder 
Grunnleggende forskning har sitt primære anvendelsesområde innenfor forskningssektoren. De 

brede fagporteføljene i humaniora og samfunnsvitenskap bygger opp under satsinger i tematiske 

porteføljer og anvendelsen vil avhenge av prioriteringer her.   
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Fagområdene har brede nedslagsfelt og svarer på viktige forskningsbehov i offentlig sektor og 

forvaltningen, og for næringsutvikling og allmenheten. Eksempelvis spiller fagområdene en 

avgjørende rolle i politikkutforming og styring, og for å forstå hvordan vi skal håndtere utfordringene 

som demokratiet står overfor. Andre eksempler på viktige anvendelser er innenfor i utdannings-, 

ABM- og kultursektoren, og innenfor kulturnæringer. 

Fagområdenes bidrag vil være viktig for å kunne realisere hovedmålet om omstilling i 

Forskningsrådets strategi, både innenfor offentlig sektor og næringslivet. En slik omstilling forutsetter 

at man har kunnskap om hvilke faktorer som hemmer og hvilke som fremmer omstilling. 

Fagområdene kan bidra til å gi svar på spørsmål som: Hvordan skal man tilrettelegge for innovasjon 

av tjenester? Hvilken rolle spiller sosiale, juridiske, økonomiske, kulturelle og psykologiske faktorer 

for å få til innovasjon og kompetanseoverføring? Er betingelsene på plass slik at ansatte faktisk kan ta 

i bruk ny kompetanse og nye tjenester?  

Hovedprioritering:  

• stimulere til anvendelse av samfunnsvitenskapelig og humanistisk forskning for å nå målene i 

Forskningsrådets strategi 

4.4 Strukturelle prioriteringer 
Grensesprengende forskning er et hovedmål i Forskningsrådets strategi. For å realisere dette målet 

er det nødvendig å prioritere grunnleggende forskning. For å nå hovedmålet om velfungerende 

forskningssystem er det nødvendig å satse på senterordninger og prioritere attraktive karriereveier, 

tilgjengelig forskningsinfrastruktur, åpen forskning, internasjonalt samarbeid og etisk og 

samfunnsansvarlig forskning.  

Grunnleggende forskning 

Forskningsrådet investerer i grunnleggende forskning både innenfor målrettede satsinger som 

Banebrytende forskning og Sentre for fremragende forskning (SFF) der vitenskapelig kvalitet er det 

avgjørende kriterium og i satsinger der samfunnsmessig relevans er prioritert.  Porteføljestyret har et 

spesielt ansvar for å støtte grunnleggende forskning av førstnevnte type innenfor humaniora og 

samfunnsvitenskap. Finansiering av slik "nedenfra-og-opp" forskning gjennom åpne arenaer uten 

tematiske føringer er viktig for å bygge grunnleggende kunnskap også på områder som ikke for 

øyeblikket er prioriterte. Slik kan vi bygge kunnskapsberedskap for å håndtere ukjente framtidige 

utfordringer, og utfylle målrettete satsinger som samfunnsoppdrag (missions).  

Forskningsrådet mottar langt flere søknader med høy kvalitet til Banebrytende forskning enn det er 

ressurser til å innvilge.10 Gjennom felles søknadsbehandling på tvers av Forskningsrådets satsinger 

kan imidlertid samme søknad bli vurdert for finansiering i forskjellige budsjettformål. Dette betyr at 

et prosjekt som ikke får finansiering gjennom Banebrytende forskning kan få bevilgning i en av de 

tematiske satsingene. Porteføljestyrets investeringer innenfor Banebrytende forskning inngår som en 

del av Forskningsrådets helhetlige investeringsvirksomhet.   

Forskningsrådet har gjennomgått forskningsfinansieringen i Norden, og den viser at Norge skiller seg 

ut ved at en liten andel av "nedenfra-og-opp" forskningen finansieres gjennom åpne 

konkurransearenaer. For å fremme høy kvalitet i langsiktig grunnleggende forskning har 

Forskningsrådet som mål å øke finansieringen av åpne arenaer for grunnleggende, "nedenfra-og-

opp" forskning.11  Det vil kunne bidra til å styrke satsinger som Banebrytende forskning og SFF. 

 
10 Technopolis; A Good Council? Evaluation of The Research Council of Norway, 2012 
11 Forskningsrådets råd til Kunnskapsdepartementet om FoU investeringene i Statsbudsjettet for 2022 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kd/vedlegg/forskning/rapporter/evaluation-of-the-research-council-of-norway.pdf
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Evalueringen av SFF i 2020 konkluderer med at ordningen har vært en suksess som har lykkes godt 

med å heve kvaliteten i norsk forskning og har hatt positiv effekt på forskningssystemet. 12 

Samtidig er langsiktig grunnleggende forskning et fundament i verdikjeden for kunnskapsutvikling 

som er nødvendig for å forstå og håndtere dagens samfunnsutfordringer eller bidra til innovasjon. 

Grunnleggende forskning er en viktig forutsetning for og bestanddel i tematisk forskning, for 

eksempel for å nå bærekraftsmål eller industriutvikling.  

For å sikre god dynamikk innenfor forskning og innovasjon er det viktig med en god balanse og et 

godt samspill mellom grunnleggende forskning, anvendt forskning og innovasjon i totalporteføljen til 

Forskningsrådet.  

Fagporteføljen for humaniora er dominert av grunnleggende forskning. Ifølge opptrappingsplanen for 

humanistisk forskning skal veksten i Forskningsrådets bevilgninger til humaniora skje innenfor 

utfordringsdrevet forskning. Slik forskning kan være både grunnleggende og anvendt. 

Fagporteføljen for samfunnsvitenskap er dominert av anvendt forskning.  Selv om det er vanskelig å 

skille mellom grunnleggende og anvendt forskning innenfor samfunnsvitenskap påpeker SAMEVAL at 

det er viktig å sikre teoriutviklingen i disse fagene. Det kan ses som et argument for at det er behov 

for å fremme mer forskning av grunnleggende karakter innenfor fagporteføljen for 

samfunnsvitenskap.  

Hovedprioritering:  

• for å sikre langsiktig kunnskapsutvikling innenfor alle satsingsområder bør Forskningsrådet 

øke andelen av sine midler som går til grunnleggende forskning  

Strategiens mål om grensesprengende forskning  

Grensesprengende forskning er et hovedmål i Forskningsrådets strategi. Å fremme forskning som har 

potensial til å flytte forskningsfronten, kan skje gjennom alle budsjettformål. Forskningsrådet har to 

satsinger som er målrettet for å fremme fremragende forskning med slikt potensial: Banebrytende 

forskning og SFF. Grunnleggende forskning av høy kvalitet vil gjerne være banebrytende. Den flytter 

kunnskapsfronten og bidrar til internasjonal utvikling av forskningsområdene. Grensesprengende 

forskning innebærer kunnskapssprang som på en mer radikal måte endrer forskningen: den åpner 

nye forskningsfelt som igjen kan reise helt nye spørsmål. Det er som oftest ikke mulig å forutsi om et 

forskningsprosjekt vil resultere i grensesprengende forskning. Likevel vil nivået av dristighet være en 

indikator på prosjektets potensial for radikal nyskaping.  

Grunnleggende forskning av høy kvalitet er en forutsetning for de mer radikale gjennombruddene i 

forskningen. Slike gjennombrudd krever dyktige forskere som evner å tenke utenfor etablerte 

normer innenfor sitt fagfelt. Men ikke all fremragende forskning vil være potensielt 

grensesprengende. Satsingen Banebrytende forskning skal ha rom for forskning av høy vitenskapelig 

kvalitet både med og uten et slikt potensial.  

Grensesprengende forskning er en ambisjon også for de øvrige deler av Forskningsrådets portefølje. 

For å nå dette målet er det behov for en bred satsing på grunnleggende forskning. Strategien peker 

på at en satsing på grensesprengende forskning og radikal innovasjon krever insentiver til tverrfaglig 

og tverrsektorielt samarbeid. Radikalt nyskapende prosjekter kan ofte oppfattes som for risikable, og 

 
12 sff_evaluation---main-report.pdf (forskningsradet.no) 

https://www.forskningsradet.no/siteassets/publikasjoner/2020/sff_evaluation---main-report.pdf
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det må forventes at en del ikke vil lykkes. Dedikerte virkemidler for særlig dristig forskning og radikal 

innovasjon med høy risiko kan dermed være nødvendig.  

Samtidig er det nødvendig å vise aktsomhet i arbeidet for å fremme grensesprengende forskning. Slik 

forskning forutsetter gode normalvitenskapelige kontrollrutiner basert på høy forskningsetisk 

standard.  Et for sterkt press uten at disse mekanismene er på plass kan få utilsiktede negative 

konsekvenser, som kan bryte med målene om høy vitenskapelig kvalitet og etisk og 

samfunnsansvarlig forskning.  

Det er derfor nødvendig å utvikle kunnskapsgrunnlaget for bedre å kunne stimulere, identifisere og 

vurdere potensielt grensesprengende forskning.  Vi må vite mer om hva som er den beste måten å 

fremme slik forskning og hvilke virkemidler som skal til for å lykkes. Hvordan skal man best vurdere 

om noe er potensielt grensesprengende og hvordan kan man i etterkant måle dette? Er det faglige 

forskjeller man må ta høyde for?  

Hovedprioriteringer:  

• vurderingskriterier innrettes slik at det er mulig å identifisere potensielt grensesprengende 

prosjekter med høy vitenskapelig kvalitet   

• basert på internasjonalt kunnskapsgrunnlag, vurdere behov for egne virkemidler og 

strategiske satsinger for å fremme grensesprengende forskning 

• vurdere behovet for andre virkemidler og strategiske satsinger som kan bidra til radikal 

nyskaping. 

Senterordninger (SFF/SFI/FME)  

Sentrene for fremragende forskning (SFF) gir Norges fremste vitenskapelige miljøer muligheten til å 

organisere seg i sentre for å nå ambisiøse vitenskapelige mål gjennom samarbeid og med langsiktig 

grunnfinansiering. Forskningen ved sentrene skal være nyskapende og ha stort potensial for 

resultater som flytter den internasjonale forskningsfronten. Sentrene arbeider med ambisiøse ideer 

og komplekse problemer der samordnet og langsiktig forskningsinnsats innenfor, eller på tvers av, 

fagområder, er viktig for å nå målene. En SFF skal også utdanne framtidens beste forskere. Det er 

vide rammer i ordningen, og det kan søkes om mellom 8 og 18 mill. kroner i årlig finansiering over 10 

år. I de siste rundene har de fleste søkt om beløp opp mot maksgrensen, men også miljøer som ikke 

trenger store sentre oppfordres til å søke. Det betyr at man kan tilpasse senterets størrelse ut fra hva 

slags samarbeid forskningsspørsmålene krever.  

 
Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) er en ordning for å bidra til styrket innovasjonsevne og 

økt verdiskaping i norsk næringsliv gjennom langsiktig forskning. Denne ordningen gir 

innovasjonssystemet et godt verktøy for samarbeid mellom akademia og næringsliv som støtter opp 

om kunnskapsoverføringen mellom næringsliv og forskningsmiljø. Universitetenes viktigste bidrag til 

omstilling er gjennom samarbeid med arbeidslivet og gjennom utdanning av kandidater med 

fremtidsrettet kompetanse og kunnskap. 

Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) er en annen senterordning hvor hensikten er å 

etablere tidsbegrensede sentre for konsentrert, fokusert og langsiktig forskningsinnsats på 

energiområdet. Det er opprettet flere samfunnsvitenskapelige FME-er.  

Til nå er har humanistiske miljøer i stor grad rettet seg mot SFF-ordningen, mens 

samfunnsvitenskapelige miljøer har rettet seg mot SFF og FME. Alle senterordningene bør integrere 

humsam-perspektiver og bidra til å realisere målet om å styrke humanistisk og 

samfunnsvitenskapelig forskning i Forskningsrådet. Ordningene er med på å understøtte langsiktig 
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forskning og utdanning av høyeste vitenskapelig kvalitet som er viktig for kompetanse-, fag- og 

næringsutvikling og for å løse de store samfunnsutfordringene. 

Hovedprioritering:  

• integrasjon av humanistiske og samfunnsvitenskapelige perspektiver i senterordningene 

Attraktive karriereveier 

For å kunne bygge fremragende fagmiljøer må man sikre god rekruttering og at en karriere i 

akademia er attraktiv for de beste forskerne. Gode karriereveier forutsetter at det er mulig å oppnå 

finansiering på forskjellige stadier i karriereløpet. Bare slik kan kvaliteten i forskningen opprettholdes 

og videreutvikles. Forskningsrådets virkemidler skal stimulere institusjonenes arbeid med 

rekruttering samt med karriereutvikling som fremmer kjønnsbalanse og mangfold i 

forskningssystemet. Kjønnsfordelingen blant prosjektledere og blant seniorforskerne i prosjektene 

Forskningsrådet finansierer skal ikke være skjevere enn på nivåene under.13 For å reflektere 

samfunnsutviklingen bør arbeidet med å fremme mangfold blant forskere prioriteres innenfor 

humaniora og samfunnsvitenskap.   

Forskningskapasitet innenfor humaniora og samfunnsvitenskap må sikres gjennom investeringer som 

rettes inn både mot unge og etablerte forskere. Forskningsrådet skal videreutvikle sin satsing på 

Banebrytende forskning som et virkemiddel for forskere i forskjellige stadier av karriereløpet. 

Forskningsrådet skal videreføre satsinger for unge forskere og bidra til å styrke forskerutdanningen 

gjennom nasjonalt samarbeid.  

 Hovedprioriteringer: 

• videreutvikle tiltak for å fremme rekruttering, mobilitet og attraktive karriereveier 

• fremme kjønnsbalanse og mangfold i forskningssystemet 

• vurdere om det skal settes måltall for andel unge forskertalenter  

Forskningsinfrastruktur 

Forskningsprosesser innenfor alle fagområder blir i raskt tempo digitalisert og endrer arbeidsmåter 

og metoder i tradisjonelle disipliner. Det ligger et stort potensial for nyskapende metoder og 

tverrfaglig samarbeid i digitaliseringen av humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning. For å 

utnytte dette potensialet er det nødvendig å bygge opp og investere i digitale infrastrukturer og 

samtidig styrke og videreutvikle den metodiske kompetansen innenfor digital humaniora og 

samfunnsvitenskap. Spesielt yngre forskere bør gis et kompetanseløft på feltet.  

Infrastrukturen for digital humaniora og samfunnsvitenskap må styrkes nasjonalt og gjennom 

deltakelse i europeiske infrastrukturprogrammer for å utnytte teknologiske muligheter til å bruke 

data på nye måter. For humaniora er det både behov for å digitalisere eksisterende arkiver og 

samlinger og å opprette digitale samlinger og nye databaser på områder der det er behov for det.   

Norge har unike samlinger av registerdata, noe som utgjør et potensielt stort fortrinn for norsk 

samfunnsvitenskapelig forskning i internasjonal sammenheng. For å utnytte dette potensialet må 

forskere sikres bedre tilgang på primært registerdata, men også surveydata. Forskeres tilgang til data 

innenfor alle samfunnsområder er av stor samfunnsmessig betydning, og bør bare begrenses dersom 

andre hensyn som f.eks. personvern gjør det strengt nødvendig. 

Hovedprioriteringer:   

 
13 Policy for kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver i forskning og innovasjon (2).pdf 

file:///C:/Users/clu/Downloads/Policy%20for%20kjønnsbalanse%20og%20kjønnsperspektiver%20i%20forskning%20og%20innovasjon%20(2).pdf
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• styrke digital infrastruktur og kompetanse i humaniora og samfunnsvitenskap 

• Forskningsrådet går i dialog med relevante aktører for å bedre tilgangen til registerdata 

Åpen forskning 

Med åpen forskning endres måten forskningen utføres, deles og vurderes på og potensialet for høy 

kvalitet og gjennomslag i samfunnet øker. Digitaliseringen og ny teknologi skaper nye muligheter for 

å produsere og dele forskning effektivt og til å la samfunnet ta del i forskningsprosesser. Åpenhet kan 

gjøre forskningen enklere å etterprøve og gjøre det mulig å koble store datamengder og utvikle nye 

metoder på tvers av fag. Slik kan åpen forskning bidra til å heve forskningens kvalitet og å flytte 

forskningsfronten. Forskningsrådet er en pådriver for åpen forskning ut fra prinsippet om at 

forskning og forskningsprosesser skal være «så åpne som mulig, så lukkede som nødvendig».14  

Innenfor humaniora og samfunnsvitenskap reiser åpen forskning flere dilemmaer og 

problemstillinger knyttet til bl.a. håndtering av kvalitative data, publisering av bøker, publisering på 

morsmål, lisensiering av publikasjoner og brukermedvirkning.  

Det er behov for mer kunnskap om hvordan åpen forskning transformerer forskningen selv, 

forskningssystemet og forskningens samspill med samfunnet. Humanistiske og 

samfunnsvitenskapelige fag må spille en sentral rolle i å utvikle slik kunnskap, på samme måte som 

fagområdene spiller en viktig rolle i å utvikle kunnskap om forskning generelt. 

 Hovedprioritering: 

• fremme åpen forskning innenfor humaniora og samfunnsvitenskap og håndtere utfordringer 

innenfor fagområdene 

• utvikle kunnskap om åpen forsknings betydning for forskning, forskningssystemet og 

samfunnet 

Internasjonalt samarbeid 

Godt internasjonalt samarbeid er en forutsetning for utvikling av forskning og et velfungerende 

forskningssystem. Innenfor humaniora og samfunnsvitenskap er også Norden en viktig 

samarbeidsarena. Gjennom sine virkemidler vil Forskningsrådet stimulere til høy deltakelse i 

internasjonalt og nordisk forskningssamarbeid. Når man skal se på utviklingen av dette samarbeidet 

bør man ikke bare se på omfanget av internasjonalt samarbeid, men også på kvaliteten til 

internasjonale og nordiske samarbeidspartnere.  Det er viktig å legge til rette for at nasjonale og 

internasjonale finansieringskilder samspiller godt innenfor humaniora og samfunnsvitenskap.  

Koronakrisen har lært forskere nye måter å samarbeide på internasjonalt. Digitale verktøy gir flere 

muligheter for samarbeid slik at man kan vurdere om lengre eller kortere utenlandsopphold er 

nødvendig. Dette gir forskere større grad av fleksibilitet for hvordan samarbeidet kan foregå i praksis, 

som kan være gunstig ikke minst av hensyn til klima.    

Hovedprioriteringer:  

• vurdere om det skal settes et måltall for andel av porteføljestyrets egne investeringer som 

skal gå til internasjonalisering 

• Norge tar en aktiv rolle i Nordforsk-samarbeidet innenfor humaniora og samfunnsvitenskap    

 
14 nfr-policy-apen-forskning-norsk-ny.pdf (forskningsradet.no) 

https://www.forskningsradet.no/siteassets/forskningspolitisk-radgivning/apen-forskning/nfr-policy-apen-forskning-norsk-ny.pdf
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Forskningsetikk og samfunnsansvarlig forskning 

De forskningsetiske retningslinjene som er utarbeidet av de nasjonale forskningsetiske komiteene 15 

skal følges av alle prosjekter Forskningsrådet finansierer. Høy forskningsetisk standard er en 

forutsetning for høy vitenskapelig kvalitet, og porteføljestyret forutsetter at prosjektene de 

finansierer holder en slik standard. Mer nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid på tvers av 

fag og sektorer kan utfordre forskningsetikken på nye måter. Det er viktig at alle aktører i slikt 

samarbeid har kjennskap til grunnleggende forskningsetiske normer.  

Humaniora og samfunnsvitenskap er viktige premissleverandører for det normative grunnlaget i 

forskningsetikken og gir sentrale bidrag for å kunne vurdere potensielle virkninger og 

samfunnsmessige konsekvenser av forskning. Innsikter og perspektiver fra humanistisk og 

samfunnsvitenskapelig forskning spiller således en viktig rolle for å kunne nå målet om etisk og 

samfunnsansvarlig forskning i Forskningsrådets strategi. 

Hovedprioritering:  

• arbeidet med å fremme etisk og samfunnsansvarlig forskning utvikles videre og bygger på 

innsikter fra humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning 

Kjønn- og mangfoldsperspektiver 

Humaniora og samfunnsvitenskap har lang tradisjon for å forske på både kjønns- og 

mangfoldperspektiver. Kjønn og mangfold som dimensjoner i forskningen, kan bidra til økt kvalitet på 

en rekke områder og øke den vitenskapelige kvaliteten og forskningens samfunnsrelevans. 

Mangfoldsperspektiver er viktige for å kunne forstå et stadig mer komplekst samfunn på nye måter, 

og det bør være et mål å styrke humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning som har disse 

perspektivene. Samtidig er det viktig at kjønn og mangfold integreres som perspektiv i all forskning 

der det er relevant. I alle prosjekter bør det vurderes om kjønns- og mangfoldsperspektiver kan 

inngå. Forskningsrådet vil være en pådriver for å styrke arbeidet med å integrere kjønns- 

og mangfoldsperspektiver i forskning og innovasjon16.   

Hovedprioritering:  

• arbeide for å integrere kjønn- og mangfoldsperspektiver i all forskning der det er relevant  

4.5 Prioriteringer i forholdet til EUs rammeprogram 

(Horisont Europa) 
Fremragende forskning inngår som en av tre pilarer i Horisont Europa.17 To av ordningene her er 

spesielt relevante for fagporteføljestyrene: Det europeiske forskningsrådet (ERC)18 og Marie 

Skłodowska-Curie Actions (MSCA).19 Det er ikke skissert vesentlige endringer i disse ordningene fra 

Horisont 2020. 

Forskningsrådet har brukt ERC som inspirasjon ved utvikling av "Unge forskertalenter", de tidligere 

utlysningene av "Toppforsk" i FRIPRO og "Stort, tverrfaglig forskerprosjekt" som ble utlyst i 2021. 

 
15 Retningslinjer og veiledere | Forskningsetikk  
16 Policy for kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver i forskning og innovasjon (3).pdf 
17 Horizon Europe | European Commission (europa.eu) 
18 ERC: European Research Council | (europa.eu) 
19 About Marie Skłodowska-Curie Actions | Marie Skłodowska-Curie Actions (europa.eu)suppler 

https://www.forskningsetikk.no/retningslinjer/
file:///C:/Users/clu/Downloads/Policy%20for%20kjønnsbalanse%20og%20kjønnsperspektiver%20i%20forskning%20og%20innovasjon%20(3).pdf
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
https://erc.europa.eu/
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about-marie-sklodowska-curie-actions
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Målet er dels å gi forskerne anledning til å opparbeide erfaring som gjør dem konkurransedyktige i 

ERC, dels at erfaring med lignende nasjonale utlysninger gjør spranget til ERC kortere. 

Forskningsrådets mobilitetsstipend, med to år utenfor Norge og ett år returfase i Norge, er inspirert 

av det individuelle postdoktorstipendet til MSCA (MSCA IF). Forskningsrådet vil fortsette å skjele til 

ERC og MSCA når vi videreutvikler våre ordninger. 

De siste årene har det vært en økning i søknader til og tildelinger av ERC Starting og Consolidator 

Grants til norske miljøer, ikke minst innenfor humaniora og samfunnsvitenskap. En intern 

undersøkelse av satsingen på unge forskertalenter i tidligere FRIPRO viser at en betydelig andel av 

forskerne fra norske institusjoner som mottar Starting og Consolidator Grants har hatt unge 

forskertalent-prosjekt.20 Det er færre tildelinger av Advanced Grant til norske forskningsinstitusjoner. 

Det er et mål å videreutvikle satsingen på Banebrytende forskning for å mobilisere og kvalifisere 

forskere til ERC i Horisont Europa, og det bør vurderes om det bør settes i verk tiltak for å øke 

gjennomslaget også i Advanced Grant.  

Forskningsmiljøer innenfor humaniora og samfunnsvitenskap i Norge er også aktive søkere og har 

godt gjennomslag i det individuelle postdoktorstipendet til MSCA (MSCA IF). Forskningsmiljøene har 

potensial for å få bedre gjennomslag i pilaren for globale utfordringer i EUs rammeprogram. I 

Horisont Europa er to av områdene innenfor globale utfordringer spesielt relevante: Kultur, 

kreativitet og inkluderende samfunn og Samfunnssikkerhet. Det er viktig å stimulere miljøer innenfor 

humaniora og samfunnsvitenskap til å bli aktive med søknader spesielt til disse satsingene i Horisont 

Europa.  

For å styrke den vitenskapelige kvaliteten i forskningen bør norske forskningsmiljøer ha høye 

ambisjoner om uttelling i Horisont Europa og andre internasjonale utlysninger. Forskningsrådet vil 

videreutvikle sine stimuleringsordninger rettet mot Horisont Europa. Forskningsrådet bør også 

oppfordre prosjektledere til å være aktive i å søke internasjonale midler.  

Forskningsrådet spiller en viktig rolle i å stimulere til forskning om problemstillinger som er viktige for 

det norske samfunnet. Den nasjonale forskningsagendaen bør derfor supplere EUs forskningsagenda 

for å sikre kunnskapsproduksjon på områder som har stor betydning for Norge.  

Hovedprioriteringer:  

• vurdere om det bør settes i gang ytterligere tiltak for å øke gjennomslaget i ERC Advanced 

Grant 

• mobilisere humanistiske og samfunnsvitenskapelige miljøer til Horisont Europa og oppfordre 

prosjektledere til å søke internasjonale midler 

• Forskningsrådet skal supplere EUs forskningsagenda på områder av stor betydning for Norge 

5 Tiltak  
For å realisere brukermålene i planen skal følgende tiltak gjennomføres:  
 
Brukermål 1: Forskningsmiljøene utfører forskning som bidrar til å flytte forskningsfronten 

Tiltak: Porteføljestyret for humaniora og samfunnsvitenskap (Humsam) vil gjøre investeringer og gi 
råd om tiltak for å fremme grunnleggende og banebrytende forskning.  

 
20 Rapport om Unge forskertalenter. Gjennomgang av ordningen Unge forskertalenter i perioden 2013-2018, 
Forskningsrådet 2020 
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o Humsam:  

o Investere i de kvalitativt beste prosjektene innenfor formålet med Banebrytende 
forskning 

o Videreutvikle systemet for kvalitetssikring i søknadsbehandlingen og utforming av 
vurderingskriterier f.eks. kriteriet for dristighet i forskning 

o Overvåke fordeling mellom fagområder og faggrupper i fagporteføljen 
 

o Andre styrer/administrasjonen: 
o Jobbe for god balanse mellom fagområder i SFF (Styret) 
o Øke investeringene til grunnleggende forskning (Styret) 
o Øke investeringene til grensesprengende forskning basert på åpen konkurranse på tvers 

av fag og tema (Styret) 
o Innhente internasjonalt kunnskapsgrunnlag om beste praksis for å identifisere og 

fremme grensesprengende forskning (Forskningsrådets adm) 
o Integrere Humsam-perspektiver i inkubatorer og idélaber og andre eksperimentelle 

virkemidler (Porteføljestyrer) 
o Evaluere tverrfaglige og tverrsektorielle satsinger (Forskningsrådets adm) 

 
Tiltak: Porteføljestyret vil gi råd om tiltak for å stimulere til internasjonalt samarbeid og økt 
returandel fra Horisont Europa. 
 
o Humsam: 

o Gi råd om deltagelse i internasjonalt og nordisk forsknings- og innovasjonssamarbeid 

o Gi råd til utarbeidelsen av internasjonale programmer og utlysninger 

o Samarbeide om videreutvikling av Banebrytende forskning for å mobilisere og kvalifisere 
til ERC 

o Stimulere til økt nordisk samarbeid, bl.a. gjennom NordForsk 

 
o Andre styrer/administrasjonen:  

o Stimulere humanistiske og samfunnsvitenskapelige miljøer til å søke Horisont Europa 
(Forskningsrådets adm) 

 

Brukermål 2: Talentfulle forskere har attraktive og forutsigbare karriereveier 

 
Tiltak: Porteføljestyret vil gi råd om etablering av forskerlinjer og forskerskoler for rekruttering av 
norske ph.d.-kandidater innenfor humsam og gi råd om virkemidler for å fremme karrieren for unge 
forskere med finansiering fra Forskningsrådet. 

o Humsam:  
o Videreutvikle satsinger for unge forskertalenter 
o Videreutvikle satsinger for fremragende etablerte forskere 
o Sikre kjønnsbalanse og mangfold blant prosjektledere og følge opp Forskningsrådets 

policy for kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver i forskning 
 

o Andre styrer:  
o Toppfinansiering av utgående MSCA-stipendiater som insentiv til mobilitet (MSCA-

TOPP-UT) (Styret) 
o Videreutvikle Forskningsrådets virkemidler for å fremme særlig sterke forskere på alle 

karrieretrinn (Styret) 
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Brukermål 3: Forskningsmiljøene har relevant, oppdatert og bredt tilgjengelig infrastruktur 

Tiltak: Porteføljestyret vil gi råd og anbefalinger om finansiering av forskningsinfrastrukturer og råd 
til områdestrategiene i Norsk veikart for forskningsinfrastruktur.  
 
o Andre styrer/administrasjonen:  

o Styrke digital infrastruktur og kompetanse i humaniora og samfunnsvitenskap (Styret) 
o Digitalisere eksisterende samlinger og opprette digitale databaser og samlinger på 

områder der det er behov (Styret)  
o Ha dialog med relevante aktører for å sikre bedre tilgjengelighet til registerdata 

(Forskningsrådets adm.) 
 

Brukermål 4: Forskningsmiljøene følger beste praksis innenfor åpen forskning 

Tiltak: Porteføljestyret vil gi råd om god oppfølging av Forskningsrådets policy for åpen forskning 
innenfor humaniora og samfunnsvitenskap. 

o Humsam:  

o fremme åpen forskning innenfor humaniora og samfunnsvitenskap og håndtere 
utfordringer innenfor fagområdene  

o utvikle kunnskap om åpen forsknings betydning for forskning, forskningssystemet og 
samfunnet   

 

Brukermål 5: Humanistiske og samfunnsvitenskapelige forskningsmiljøer leverer forskning som er 
avgjørende for å håndtere samfunnsutfordringer 

Tiltak: Porteføljestyret vil gi råd til porteføljeplaner, investeringsplaner og relevante utlysningstekster 
for tematiske budsjettformål for å sikre oppfølging av opptrappingsplanen for humaniora og styrke 
samfunnsvitenskap. 
 
o Humsam:  

o Vurdere om det er behov for egne virkemidler for å stimulere humsam-miljøene til å 
søke tematiske satsinger, og gjøre dem bedre i stand til å lykkes med sine søknader 

o Dialog med tematiske porteføljestyrer om hvordan humaniora og samfunnsvitenskap 
kan styrkes  

 
o Andre styrer/administrasjonen:  

o Realisere Forskningsrådets opptrappingsplan for humaniora (Porteføljestyrer) 
o Økt kunnskapsgrunnlag om hvordan humaniora-prosjekter lykkes i tematiske satsinger 

(Administrasjonen) 
o Integrere humaniora og samfunnsvitenskap i tematiske porteføljeplaner 

(Porteføljestyrer) 
o Integrere humsam-perspektiver og -problemstillinger i utlysningstekster  

(Porteføljestyrer) 
o Integrere kjønns- og mangfoldsperspektiver i utlysningstekster 

(Porteføljestyrer) 

Figur 2 og 3 under viser en skjematisk fremstilling av hvem som bidrar til måloppnåelsen i denne 

porteføljeplanen. Siden fagporteføljene for humaniora og samfunnsvitenskap har en svært forskjellig 

profil både i investeringssummer og i balansen mellom porteføljestyrets egne investeringer og 

investeringer i andre styrer presenteres de hver for seg.  
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Figur 2. De relative bidrag til fagporteføljen for humaniora i 2020   
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Figur 3. De relative bidrag til fagporteføljen for samfunnsvitenskap i 2020, eksludert basisbevilgninger til 

samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutter.  

6 Forventede resultater, virkninger og 

samfunnseffekter 
Resultater 

Porteføljestyrets investeringer skal i all hovedsak gå til grunnleggende og banebrytende forskning av 

høy kvalitet innenfor humaniora og samfunnsvitenskap. Forskningsresultatene vil bli synlige i form av 

publisering i tidsskrifter, bøker og evt. andre plattformer, utvikling av datasett og ulike 

formidlingstiltak til brukere av forskning og allmenheten.  

Virkninger  
Virkninger indikerer bruken av resultatene og er tett koblet opp mot brukermålene. De er altså ikke 

direkte resultater av FoU-prosjektene, og en virkning kan derfor heller ikke relateres til 

enkeltprosjekter eller bestemte søknadstyper. 

Virkninger for forskersamfunnet  

Investeringer i grunnleggende og banebrytende forskning spiller en avgjørende rolle for utvikling av 

forskning i alle sektorer. Grunnleggende forskning bidrar til å videreutvikle anerkjente vitenskapelige 

teorier og metoder som annen type forskning kan bygge videre på. Den grunnleggende forskningen 

danner utgangspunkt for forskning som på mer radikalt vis kan flytte forskningsfronten og skape nye 

forskningsfelt. Slik skaper den et rammeverk for helt ny forståelse og nye problemløsninger.  

Investeringene spiller også en viktig rolle i utviklingen av forskningssystemet. Gode 

finansieringsverktøy er avgjørende i karriereutviklingen til forskere på ulike stadier av deres karrierer 

og skal også bidra til kjønnsbalanse og mangfold. Investeringene skal videre bidra til å utvikle faglige 

tyngdepunkter og bygge sterke forskningsmiljøer med potensiale til å flytte forskningsfronten 

innenfor sine fagfelt. Investeringene skal også fremme nasjonalt og internasjonalt 

forskningssamarbeid.  

Virkninger for brukere utenfor forskersamfunnet 

Vi forventer også virkninger av våre tiltak for brukere utenfor akademia. Tiltakene i fagporteføljen 

skal bidra til styrke humaniora og samfunnsvitenskaps rolle i å håndtere samfunnsutfordringer.  

Til begge fagevalueringene HUMEVAL og SAMEVAL ble det sendt inn eksempler på samfunnsbidrag 

fra norsk humaniora og samfunnsvitenskap. Hovedkomiteene i begge evalueringene var imponert 

over bredden og dybden i samarbeidet mellom forskningsinstitusjonene og andre samfunnssektorer, 

og den dokumenterte effekten av samarbeidet.  

Eksemplene i SAMEVAL viser at samfunnsvitenskapelig forskning er viktig i politikkutforming og blir 

mye brukt av norske og internasjonale politiske institusjoner og organisasjoner. Samfunnsvitenskap 

blir også brukt av næringslivet og av allmenheten.  

Eksemplene i HUMEVAL viser at humanistisk forskning er viktig i utforming av utdanninger innenfor 

språk, historie og kultur og for ulike brukergrupper i kultursektoren som museer, festivaler og teatre 

og i utvikling av kulturindustri.  

Samfunnseffekter 
Samfunnseffekter omhandler langsiktige endringer på samfunnsnivå som følge av resultatene og 
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virkningene. Jo lenger ut i effektkjeden en beveger seg, jo flere faktorer er det som har virket inn på 

en endring. 

Langsiktig, grunnleggende forskning har viktige samfunnseffekter, selv om potensialet for 

samfunnseffekter ikke vektlegges ved tildelinger til det enkelte prosjekt i Banebrytende forskning. 

Under evalueringskriteriet for samfunnseffekter (Impact), vektlegges potensialet for akademisk 

gjennomslag som annen forskning kan bygge videre på. I utlysninger med tematiske føringer med 

klare mål om samfunnseffekter, vektlegges dette under det samme kriteriet. 

Samfunnets responsevne på framtidige utfordringer 

Porteføljestyrets investeringer i grunnleggende forskning bygger et bredt fundament, en 

kunnskapsberedskap som gjør samfunnet rustet til å møte både dagens og fremtidige, i dag ukjente, 

utfordringer. Forskningen skal være kritisk og uavhengig, ligge i forkant, stille nye spørsmål og åpne 

for det som kan bli relevant. Det gjør også samfunnet rustet til å respondere og finne løsninger raskt 

på hendelser som oppstår plutselig (kunnskap om korona-virus og pandemiens samfunnsmessige 

konsekvenser er et ferskt eksempel). Slik har den grunnleggende forskningen en viktig funksjon i 

samspill med anvendt forskning og innovasjon. 

At vi har en slik kunnskapsbase å ta av er lett å ta for gitt, men det forutsetter at samfunnet 

investerer kontinuerlig også i forskning som ikke umiddelbart ser ut til å ha nytteverdi. Formidling fra 

pågående prosjekter er ofte ikke tilstrekkelig for å skape forståelse for denne sammenhengen, 

ettersom effektene oppstår lenge etter at prosjekter er avsluttet.  

Fagområdenes bidrag for å løse dagens utfordringer 

I hele spennet fra grunnleggende til anvendt forskning er humaniora og samfunnsvitenskap 

nødvendig for å kunne løse de store samfunnsutfordringene som er reflektert i Forskningsrådets 

strategiske prioriteringer. Vi nevner her noen eksempler. 

Fagene bidrar med forskning om hvordan mennesker og samfunn samhandler, og hvilke kulturelle 

rammer dette skjer innenfor. Ut fra innsikt i samfunnsutviklingens forutsetninger gir denne 

forskningen en forståelse av hvilke mulige handlingsrom som ligger i samfunnet og kulturen. 

Forskning på muliggjørende kulturer kan vise hva som skal til for at vi som mennesker og samfunn vil 

ta i bruk ny teknologi og ny kunnskap som er nødvendig for å få til et grønt skifte og digitalisering av 

samfunnet.   

Forskning innenfor humaniora og samfunnsfag gir også viktige bidrag til helse og velferd ved å vise 

betydningen av samfunnsmessige og kulturelle forhold. Dette kan for eksempel være 

sammenhengen mellom sosial ulikhet og helse og velferd, eller hvilken betydning kulturelle 

aktiviteter og opplevelser har for helse og velvære.   

Humanistisk og samfunnsfaglig forskning gir innsikt i normative problemstillinger og bidrar til 

samfunnets etiske, juridiske og politiske utvikling. Forskningen spiller derfor en viktig rolle i 

utviklingen av det demokratiske samfunn, rettsstaten og internasjonale relasjoner, og den gir 

kunnskapsbasert grunnlag for politiske vedtak. I dagens mer polariserte og fragmenterte offentlighet 

er kritisk og uavhengig forskning stadig viktigere. Humaniora og samfunnsvitenskap bidrar også med 

kritisk refleksjon over ulike dilemmaer som forskningen selv reiser og vurderer mulige uheldige 

konsekvenser av forskning og innovasjon. Slik sett er denne forskningen avgjørende for å kunne nå 

målet om etisk og samfunnsansvarlig forskning, innovasjon og teknologianvendelse. 

Samfunnets behov for kompetanse 
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Våre universiteter og høgskoler skal utdanne kandidater i tilstrekkelig antall og med kompetanse som 

dekker behovene i samfunnet, både i offentlig og privat sektor. For å opprettholde og heve kvaliteten 

på utdanningen, er det viktig at utdanningen er forskningsbasert og at forskningen ved disse 

institusjonene holder høy kvalitet. 

6.1 Hvordan måle forventede resultater 
Resultater fra Forskningsrådets innsats kan monitoreres gjennom tall for publisering og bibliometrisk 
analyse. Dette kan f.eks. være publiseringsprofil i Cristin, kanaler for åpen forskning, åpne datasett, 
programvare mm.   
 

Et viktig resultat av Forskningsrådets investeringer i forskning er den forskerutdanning som skjer 
gjennom prosjektene som blir finansiert. Nyttige indikatorer er f.eks. gjennomføringstid og frafall i 
ph.d.-utdanningen. Forskningsrådet arbeider med en rekrutteringsmonitor som skal følge ph.d.-
kandidatenes karriere over lengre tidsrom. 
 
For å unngå unødige forsinkelser av prosjekter som finansieres av Forskningsrådet, og dermed 
overføringer av bevilgede midler fra ett år til et annet, er det viktig å monitorere gjennomføringen av 
disse prosjektene. Forbruksprosent og andel av prosjektene som er forsinket med mer enn ett 
år, er tall som er interessante å monitorere.  
 
Det er et mål for Forskningsrådet å bidra til at norske tildelinger i Horisont Europa øker. Spesielt er 
det ønskelig å øke andelen norske tildelinger fra ERC. Monitoriering av norske prosjekttildelinger fra 
Horisont Europa (spesielt ERC) til norske forskningsmiljøer som har hatt støtte fra 
Forskningsrådet, er av interesse.  

6.2 Hvordan måle forventede virkninger 
Virkninger er ikke direkte resultater av FoU-prosjektene og en virkning kan derfor heller ikke 
relateres direkte til enkeltprosjekter eller bestemte søknadstyper. Imidlertid kan siteringer av 
forskningsartikler som er et resultat av prosjekter finansiert av Forskningsrådet, si noe 
om vitenskapelig gjennomslag. Tilsvarende kan sampublikasjoner og samarbeidsrelasjoner på tvers 
av institusjoner og land si noe om nasjonalt og internasjonalt samarbeid.  
 
Karriereutvikling for stipendiater og prosjektledere i prosjekter støttet av Forskningsrådet, kan 
monitoreres gjennom rekrutteringsmonitoren når den er ferdig utviklet. Kjønnsbalansen i 
forskningssystemet monitoreres allerede av NIFU og kan benyttes for å si noe om virkninger. 
Gjennomslag i Horisont 2020 og Horisont Europa monitoreres allerede av Forskningsrådet.  
Det er også mulig å gjennomføre case-baserte studier som undersøker hvordan investeringer i 
grunnleggende forskning gjenfinnes i anvendt forskning eller innovasjoner flere år etterpå. Dette 
gjøres ikke regelmessig i dag, men bør være mulig å gjennomføre f.eks. hvert femte år.  
 
For å måle gjennomslaget av humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning i strategiske satsninger 
kan man monitorere søknadene og tilslagene i tematiske satsinger. Det vil også være interessant å 
analysere anvendelsen av humsam-forskning hos brukere utenfor forskersamfunnet, for eksempel i 
offentlig utrednings- og utvalgsarbeid. Bredden i anvendelsen av rettsvitenskap er et eksempel på 
dette.  
 

Forskningsrådet vil arbeide videre med å utvikle indikatorer for å kunne vurdere virkninger av 
prosjektene vi finansierer.  
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6.3 Hvordan måle forventede samfunnseffekter 
Synliggjøring av de langsiktige effektene av grunnleggende forskning er svært utfordrende, men 

viktig for å øke forståelsen og bevisstheten om hvor avhengig samfunnet er av bred kunnskap. Man 

må analysere effektene slik at man tar høyde for at grunnleggende forskning ofte først har effekter 

på lang sikt og innenfor områder som ikke alltid kan defineres på forhånd.   

Mange faktorer i samfunnet bidrar til samfunnseffekten av humanistisk og samfunnsvitenskapelig 

forskning. Spørreundersøkelser kan f.eks. si noen om befolkningens holdning til forskning (oppfatning 

av forskningens positive og negative effekter, samt nytten av forskning for det enkelte individ). Det er 

også naturlig å bygge videre på metodikken som ble utviklet i HUMEVAL og SAMEVAL. Her sendte 

forskningsmiljøene inn eksempler på samfunnsbidrag innenfor fagene.  Et moment som ble påpekt i 

begge evalueringene er behovet for å tydeliggjøre forskjellen på samfunnseffekter og formidling i 

slike eksempler. Man kan også trekke på aktører som aktivt arbeider med science advice slik som Det 

Norske Videnskaps-Akademi samt mottakere av forskningsbasert rådgiving slik som bedrifter, 

politikere og departementer.    

Det er for øvrig viktig at det er størst mulig internasjonalt samsvar i hvordan man vurderer 

forskningens samfunnseffekter. Forskningsrådet vil derfor arbeide for å harmonisere sin forståelse av 

«impact» med forståelsen i bl.a. Horisont Europa. 

7 Finansiering 
Porteføljestyrets egne investeringer (Banebrytende forskning) er finansiert fra 

Kunnskapsdepartementets budsjettpost for langsiktig, grunnleggende forskning (post 52). 

Porteføljestyrets egne investeringer var på 292,4 millioner kroner i 2020, og dette utgjorde 15 

prosent av fagporteføljen til humaniora og samfunnsvitenskap.  
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Vedlegg: Illustrasjon av intervensjonslogikken som ligger til grunn for porteføljeplanen 
 

 

 

Vedlegg: Illustrasjon av investeringslogikken som ligger til grunn for porteføljeplanen 

For oversiktens skyld er det i illustrasjonen brukt korte, stikkordsmessige formuleringer.  

Se teksten for fullstendige beskrivelser 

 

FORSKNINGSRÅDETS STRATEGI  

• Grensesprengende forskning og radikal innovasjon 

• Velfungerende forsknings- og innovasjonssystem 

BRUKERMÅL 
• Forskningsmiljøene utfører forskning 

som bidrar til å flytte forskningsfonten 
  

• Talentfulle forskere har attraktive og 
forutsigbare karriereveier  

 

• Forskningsmiljøene har relevant, 
oppdatert og bredt tilgjengelig 
forskningsinfrastruktur 

 

• Forskningsmiljøene følger beste 
praksis innenfor åpen forskning 

 

• Humanistiske og samfunns-

vitenskapelige forskningsmiljøer 

leverer forskning som er avgjørende 

for å håndtere samfunnsutfordringer  

 
 

SAMFUNNSMÅL 
• Norge har en solid kunnskaps-

base med grunnleggende og 

banebrytende humanistisk og 

samfunnsvitenskapelig 

forskning av høy vitenskapelig 

kvalitet 
 

• Forskningssystemet fremmer 

åpenhet, tilgjengelige infra-

strukturer og internasjonalt 

samarbeid som kommer 

humsam-miljøer til gode 

 

• Store bærekraft- og 

samfunnsutfordringer blir 

håndtert ved bruk av humsam-

forskning  

PORTEFØLJESTYRETS EGNE TILTAK 

• Investere i de kvalitativt beste prosjektene innenfor 
formålet med Banebrytende forskning  

• Gi råd om å videreutvikle systemet for kvalitetssikring i 
søknadsbehandlingen  

• Gi råd om utforming av vurderingskriterier 
• Fremme strategiske satsinger som flytter forsknings- og 

innovasjonsfronten 
• Stimulere til deltagelse i internasjonalt forsknings- og 

innovasjonssamarbeid 
• Gi råd til utarbeidelsen av internasjonale programmer og 

utlysninger 
• Samarbeide om videreutvikling av Banebrytende forskning 

for å mobilisere og kvalifisere til ERC 
• Videreutvikle satsinger innrettet mot unge forskertalenter 

og fremragende etablerte forskere 
• Gi råd om etablering av forskerlinjer og forskerskoler 

innenfor humaniora og samfunnsvitenskap 
• Sikre kjønnsbalanse og mangfold blant prosjektledere 
• Gi anbefalinger om finansiering av forskningsinfrastruktur 

og råd til områdestrategiene i Norsk veikart for 
forskningsinfrastruktur 

• Gi råd om god oppfølging av Forskningsrådets policy for 
åpen forskning innenfor fagområdene 

• Bidra til å sikre at opptrappingsplanen for humaniora blir 
fulgt opp og styrke samfunnsvitenskap i tematiske 
porteføljer  

• Vurdere om det er behov for egne virkemidler for å øke 
humsam-miljøenes gjennomslag i tematiske satsinger 

 

Prosjekter 
• Grunnleggende og banebrytende forskningsprosjekter av høy 

vitenskapelig kvalitet 
 

Resultater 
• Ny kunnskap og nye teorier og 

metoder 

 

Virkninger 
• Videreutvikle teorier og metoder 

annen forskning kan bygge videre 
på 

• Flere fremragende 
forskningsmiljøer med potensiale 
for å flytte forskningsfronten 

• Attraktiv karriereutvikling for 
forskere på ulike stadier av 
karrieren 

• Ny og åpen tilgjengelig kunnskap til 
bruk i politikkutforming, 
forvaltning, utdanning og 
kultursektoren  

Samfunnseffekter 
• Kunnskapsberedskap for å  

håndtere eksisterende og 
framtidige 
samfunnsutfordringer 

• Økt innsikt i mulige 
handlingsrom i samfunnet og 
kulturen 

• Viktig kunnskap for 
samfunnets etiske, juridiske, 
økonomiske, politiske og 
kulturelle utvikling 

• Samfunnet får dekket sintt 
behov for humsam-
kompetanse 

TILTAK HOS ANDRE 
• Løfte investeringene til 

grunnleggende og 
banebrytende forskning 
basert på åpen konkurranse 
på tvers av fag og tema 

• Integrere humsam-
perspektiver i eksperimentelle 
virkemidler 

• Evaluere tverrfaglige og 
tverrsektorielle satsinger 

• Stimulere til søknader til 
Horisont Europa 

• Styrke digital infrastruktur og 
kompetanse i humaniora og 
samfunnsvitenskap 

• Ha dialog med relevante 
aktører for å sikre bedre 
tilgang til registerdata 

• Videreutvikle 
Forskningsrådets virkemidler 
for å fremme særlig sterke 
forskere på alle karrieretrinn 

• Realisere opptrappingsplanen 
for humaniora 

• Integrere humsam-
perspektiver i tematiske 
porteføljeplaner, 
investeringsplaner og 
utlysninger 
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1 Innledning 
Forskningsrådet har lagt om bevilgningsvirksomheten fra programdrift til porteføljestyring. Dette 

innebærer at prosjektene finansiert av Forskningsrådet nå er strukturert i 16 porteføljer med egne 

porteføljestyrer. Disse styrene har også ansvar for fremtidige bevilgninger til prosjekter innenfor sine 

ansvarsområder. Forskningsrådets investeringer i forskning og høyere utdanning gir store 

samfunnseffekter og verdier for samfunnet i form av kunnskapsberedskap, kompetanseutvikling, og 

en høyt utdannet og produktiv arbeidsstyrke. Denne forskningen er derfor avgjørende for utvikling av 

samfunnet og omstilling av næringslivet. Forskningsrådets investeringer skal støtte opp under og 

være komplementær til forskningsinstitusjonenes og næringslivets aktiviteter innenfor forskning og 

innovasjon. 

Porteføljeplanene tar utgangspunkt i Forskningsrådets strategi1 og beskriver hvordan de skal 

iverksettes gjennom de forskjellige porteføljestyrene. Planene er videre basert på analyser av 

relevant innsats innenfor de områdene porteføljen omfatter. Dette inkluderer innsats i 

Forskningsrådet sammen med øvrig innsats nasjonalt og i EU.   

Porteføljen for livsvitenskap er faglig orientert på samme måte som porteføljene for humaniora og 

samfunnsvitenskap, og naturvitenskap og teknologi. Til sammen omfatter de Forskningsrådets totale 

innsats innen alle fagområder. Forskningsinstitusjonene og forskere i hele karriereløpet er viktige 

målgrupper for planene.   

Forskningsrådet har i tillegg 13 porteføljer som dekker ulike tematiske og strukturelle områder.  Det 

utarbeides egne porteføljeplaner for investeringer innen disse områdene. 

Porteføljestyret for livsvitenskap har ansvar for å investere i de beste prosjektene for å fremme 
forskning av høy vitenskapelig kvalitet og bygge fagmiljøer i internasjonal toppklasse. Porteføljestyret 
har også ansvar for å analysere og gi råd om fagområdet til Styret og til Forskningsrådets øvrige 
porteføljer som er avhengig av et solid forskningsfundament innenfor livsvitenskap. Porteføljestyret 
skal gi statusoppdateringer, gi råd om faglig fornyelse og hvordan livsvitenskapelig forskning kan 
bidra til å nå faglige, samfunnsmessige og næringsmessige mål i Forskningsrådets strategi. 
 
Porteføljestyret for livsvitenskap forvalter under 20 prosent av midlene som bidrar til 
livsvitenskapporteføljen. Brukermålene i denne planen vil derfor følges opp av Forskningsrådet, dels 
gjennom porteføljestyrets egen investeringer, og dels i samarbeid med andre porteføljer og 
internasjonale midler. Det er derfor behov for samarbeid på tvers av porteføljer, gjennom gjensidig 
informasjon og rådgiving, og gjennom samarbeid om utlysninger av forsknings- og innovasjonsmidler. 
Porteføljene som i størst grad bidrar til brukermålene i livsvitenskapsporteføljen er Helse, 
Muliggjørende teknologier, Industri og tjenestenæringer, Landbasert mat, miljø og bioressurser, Hav 
og Forskningsrådets Styre som forvalter senterordningene og forskningsinfrastrukturordningen. 

 

1.1 Fremtidsblikk 

I 2030 er norsk livsvitenskapelig forskning i internasjonal forskningsfront med høy innvilgelse i EU og 

ERC, og synlighet på andre internasjonale arenaer. Prioritering av grunnleggende, langsiktig 

forskning og translasjonsforskning innen livsvitenskap har ført til at Norge har en kunnskapsbasert 

helsetjeneste basert på utnyttelse av helsedata, et lønnsomt næringsliv innen sektoren, og en grønn 

bioøkonomi gjennom en bærekraftig utnyttelse av biologiske ressurser i hav og på land. 

 
1 https://www.forskningsradet.no/siteassets/publikasjoner/2020/strategi_2020-2024.pdf 
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Forskningen har gitt viktige bidrag til fag- og teknologiutvikling og FNs bærekraftsmål og 

oppnådd globale klima- og miljøvennlige løsninger og tjenester til nytte for hele 

samfunnet. Forskningsmiljøer på tvers av fag og disipliner samarbeider med næringsliv og offentlig 

sektor om utvikling og produksjon av relevante produkter, tjenester og samfunnsansvarlige løsninger 

som gir verdiskaping og kunnskapsgrunnlag. Forskere har høy mobilitet og forutsigbare 

karrieremuligheter i akademia, offentlig og privat sektor. Forskningen er åpen og samfunnsorientert 

og har bidratt til økt bevissthet og engasjement om forskningens betydning i befolkningen.   

Denne porteføljeplanen beskriver Forskningsrådets bidrag for å kunne nå dette fremtidsbildet. 

Planen beskriver tiltak, som inkluderer rådgivning og utlysning av midler, som skal iverksettes 

gjennom porteføljestyrets egne investeringer og tiltak som forventes iverksatt gjennom investeringer 

gjort av andre styrer. Prioriteringene og tiltakene som omtales i 

porteføljeplanene skal operasjonaliseres og konkretiseres i treårige investeringsplaner for de 

respektive porteføljene. Investeringsplanene vil bli rullert årlig på bakgrunn av analyser av de 

respektive porteføljene.   

2 Porteføljens omfang 
Denne porteføljeplanen omfatter Forskningsrådets totale innsats innenfor porteføljestyret for 

livsvitenskap sitt ansvarsområde. Porteføljestyret er Forskningsrådets ressurs for å realisere målene i 

Forskningsrådets strategi innenfor livsvitenskap og grunnleggende og grensesprengende forskning.   

Porteføljen for livsvitenskap omfatter alle Forskningsråds- og EU-prosjekter slik det kan beskrives 

innenfor de fire porteføljedimensjonene: 

Fag/teknologi  
FoU-ressursene i universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren klassifiseres etter 
fagområder som igjen kan deles inn i faggrupper og fagdisipliner med egne fagkoder2. Fagporteføljen 
for livsvitenskap omfatter alle prosjekter som er faglig merket som: 

• medisin og helsefag (fagområdet i sin helhet) 

• landbruks- og fiskerifag (fagområdet i sin helhet) 

• fra fagområdet naturvitenskap 

o basale biofag (faggruppen i sin helhet)   

o zoologiske og botaniske fag (faggruppen i sin helhet)  

• fra fagområdet teknologi 

o bioteknologi (faggruppen i sin helhet)  

 

I 2020 utgjorde de konkurranseutsatte midlene i porteføljen om lag 2,5 mrd. kroner som tilsvarer 24 

prosent av Forskningsrådets totale investeringer.   

 

Tema  
Forskningsrådets merkesystem angir over tretti forskningstema. Porteføljen er ikke tematisk 
avgrenset og omfatter i prinsippet alle tema som har/benytter forskning innenfor den faglige 
avgrensingen over. En stor del av porteføljen ligger innenfor temaene helse, bioøkonomi, mat, miljø 
og naturmangfold og havbruk. 
 

 
2 https://npi.hkdir.no/dok/bakgrunn2003/Norskvitdisinnst.pdf 
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Anvendelsesområder  
Livsvitenskapsporteføljen dekker et bredt spekter av sektorer, bransjer og næringer, i særdeleshet 
FoU-sektor, instituttsektor, helsesektor, helsenæringen, fiskeri- og havbruksnæringen, 
landbruksnæringen og næringsmiddelindustrien.  
 
Forskning, Utvikling og Innovasjon (FoUoI)-verdikjede  
Forskningsrådet merker sine prosjekter med en prosentandel av henholdsvis grunnleggende 
forskning, anvendt forskning eller utviklingsarbeid i henhold til Frascati manualen3.  
 
For mange fagområder er det ikke tydelige skiller mellom grunnleggende og anvendt forskning. For å 

ha kunnskap om fagområdene og porteføljenes profil på aggregert nivå er det likevel viktig å ha 

oversikt over fordelingen mellom grunnleggende og anvendt forskning. Det er også viktig for å ha 

oversikt over profilen til de ulike virkemidlene Forskningsrådet benytter.   

Porteføljen for livsvitenskap omfatter prosjekter i hele FoUoI-verdikjeden. I 2020 var 54 prosent av 

fagporteføljen anvendt forskning, 41 prosent grunnleggende forskning, mens resten består av 

utviklings- og kommersialiseringsprosjekter.  

3 Investeringsmål 
Tiltakene i denne porteføljeplanen skal bidra til å realisere hovedmålene i Strategi for Norges 

forskningsråd 2020-20244, spesielt målene Grensesprengende forskning og radikal innovasjon og 

Velfungerende forsknings- og innovasjonssystem hvor prioriteringer i porteføljen også støtter opp om 

målene Bærekraftig utvikling og Fornyelse i næringsliv og offentlig sektor. Tiltakene skal også bidra til 

de strategiske områdene Grønt skifte, Helse og velferd, Hav og Teknologi og digitalisering. 

Investeringsmålene er forankret i Forskningsrådets strategi og består av samfunnsmål og 

brukermål5. De tiltak som settes i gang av Forskningsrådet skal resultere i forventede virkninger og 

samfunnseffekter i henhold til en investeringslogikk (se figur 1). 

Figur 1. Illustrasjon av investeringslogikken som ligger til grunn for porteføljeplanen. 

 

 
3 https://www.nifu.no/wp-content/uploads/2021/03/Frascati-2015-norsk.pdf 

 
4 Forskningsrådets strategi 2020-2024 
5 Kort om mål- og resultatstyring i statlig styring - DFØ (dfo.no)  

https://www.nifu.no/wp-content/uploads/2021/03/Frascati-2015-norsk.pdf
https://www.forskningsradet.no/nyheter/2020/forskningsradets-strategi-20202024/
https://dfo.no/fagomrader/mal-og-resultatstyring/kort-om-mal-og-resultatstyring-i-statlig-styring
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3.1 Samfunnsmål 
Samfunnsmålene beskriver hvilke samfunnseffekter forsknings og innovasjonsinnsatsen skal 

innrettes mot.  

Porteføljeplanen for livsvitenskap har følgende samfunnsmål som støtter opp under Forskningsrådets 

strategi: 

1. Norsk livsvitenskapelig grunnforskning er fremragende og av høy vitenskapelig kvalitet 

2. Livsvitenskapelig forskning bidrar til å løse store bærekrafts- og samfunnsutfordringer  

3. Livsvitenskapelig forskning leverer kunnskap som muliggjør fornyelse i næringsliv og 

offentlig sektor 

 

3.2 Brukermål 
En nødvendig forutsetning for å realisere samfunnsmålene er et velfungerende forsknings- og 

innovasjonssystem. Forskningsrådet skal bringe aktørene i forskningsinstitusjonene, næringslivet, 

offentlige sektor og sivilsamfunnet sammen for å frambringe banebrytende og nyttig forskning og 

innovasjoner som er en forutsetning for å kunne nå samfunnsmålene. I livsvitenskapporteføljen er 

forskningsinstitusjonene særlig viktige. Forskere i hele karriereløpet er viktige for å oppnå målene, og 

de er i hovedsak målgruppen for investeringer og rådgivende tiltak. Denne porteføljeplanen har 

følgende brukermål: 

1. Forskningsmiljøene utfører nyskapende forskning av høy kvalitet 

2. Forskerutdanningen holder høy internasjonal kvalitet og de beste forskerne har attraktive 
karriereveier   
 

3. Norge har gode finansieringsordninger for fremragende forskning 

4. Forskningsmiljøene følger beste praksis innenfor åpen forskning og har høy etisk standard 

5. Forskningsmiljøene har tilgang til relevant, oppdatert og bredt tilgjengelig 
forskningsinfrastruktur 
 

6. Livsvitenskapelige forskere bidrar aktivt til bærekraftig omstilling på viktige 
samfunnsområder 
 

7. Det er gjensidig kompetanseutvikling mellom  
grunnforskningsmiljøer og miljøer som driver med anvendt forskning og innovasjon  
 

8. Utfordringer og behov i forskning, samfunn og næringsliv er utgangspunkt for tverrfaglig 
samarbeid og konvergens mellom livsvitenskapsfag- og teknologiområder og humanistiske 
og samfunnsvitenskapelige fag ved forskningsinstitusjonene 
 

4 Prioriteringer 
Kapittelet beskriver prioriteringer som er gjort for å kunne nå investeringsmålene. 
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4.1 Faglige og teknologiske prioriteringer 
Banebrytende forskning innen livsvitenskap 

Forskningsrådet finansierer livsvitenskapelig forskning innenfor en rekke av Forskningsrådets 

satsingsområder. Porteføljestyrets egne investeringer er innenfor satsingsområdet Banebrytende 

forskning (FRI PROsjektstøtte – FRIPRO). Dette er en åpen, nasjonal konkurransearena som favner 

alle fag og disipliner. Denne satsningen skal også muliggjøre en karriere for unge forskertalenter og 

bidra til økt mobilitet for forskere tidlig i deres karriere. Det er et mål å fortsette arbeidet med å 

utvikle og styrke FRIPRO som virkemiddel for å fremme grensesprengende forskning i tråd med 

målsetningen i Forskningsrådets strategi. Dette vil bidra til å videreutvikle sterke norske 

forskningsmiljø og kvalifisere de beste forskerne for deltakelse i ERC i Horisont Europa. Det vil også gi 

et nødvendig fundament for den tematiske forskningen rettet mot å løse samfunnsutfordringene 

definert i Forskningsrådets strategi. 

 

Data-drevet livsvitenskap 

Livsvitenskapelig forskning har i økende grad utviklet seg til å bli kvantitativ og mengden 
forskningsdata som samles inn er i eksponentiell vekst.6 Dette gir store utfordringer rundt håndtering 
og deling av data på en måte som muliggjør gjenbruk.  
 
Genforskningen er et eksempel på hvordan stordata (Big Data), maskinlæring og statistikk 

kjennetegner mye av den banebrytende forskningen innenfor biologi og medisin. Bioinformatikk har i 

lang tid vært et eget fag innenfor livsvitenskapene (bredere definert som "computational life 

science"). Store mengder forskningsdata fra moderne livsvitenskap representerer et stort potensial 

for både forskning og innovasjon. Dette inkluderer både helt nye data og data generert gjennom 

analyse av eksisterende data (sekundære data). Det er et økende behov for tverrfaglig ekspertise 

som inkluderer informatikk, statistikk, tungregneteknologi, bioinformatikk, ingeniørfag og 

matematiske fag- og ikke minst eksperimentelle strategier for å følge opp hypoteser generert 

gjennom analyse av datamengende, for å kunne utnytte potensialet. Samlet vil disse digitale og 

eksperimentelle verktøyene gi oss mulighet til å løse komplekse problemer og identifisere biologiske 

mekanismer og sammenhenger. 

 

Oppdatert forskningsinfrastruktur 

Konkurransedyktig forskning og fagutvikling ivaretas gjennom internasjonalt samarbeid og tilgang til 

nasjonale og internasjonale nettverk og oppdaterte infrastrukturer. For å kunne utføre forskning av 

høy kvalitet er tilgang til state-of-the-art forskningsinfrastruktur helt avgjørende. Forskningsrådets 

Nasjonale satsing på forskningsinfrastruktur skal bidra til å sikre god kobling mellom finansiering av 

forskningsinfrastruktur og øvrig forskningsfinansiering. Det er viktig at porteføljen for livsvitenskap 

bidrar til å gi muligheter for at forskningsinfrastrukturer tas i bruk og spiller inn på behov for ny 

infrastruktur innen relevante fagområder. Investeringene må sikre kompetanseoppbygging som gjør 

det mulig å ta spranget fra bruk av lokal til nasjonal infrastruktur og deretter videre til internasjonale 

state-of-the-art fasiliteter. Det må dessuten sikres støtte til å få utført avanserte målinger eksternt, 

enten nasjonalt eller internasjonalt, på utstyrsenheter forskningsmiljøene ikke trenger å eie selv. 

Nasjonalt veikart for forskningsinfrastruktur7 oppdateres hvert andre år og gir en oversikt over 

eksisterende infrastruktur og behov fremover. 

 

 
6 https://www.embl.de/aboutus/communication_outreach/publications/programme/programme17-21.pdf 
7 https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/midler-fra-forskningsradet/infrastruktur/norsk-veikart-for-
forskningsinfrastruktur/omradestrategier/medisin-og-helse/ 

https://www.embl.de/aboutus/communication_outreach/publications/programme/programme17-21.pdf
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Ny teknologi og digitalisering gir store muligheter for å utvikle fagområdene. For at Norge skal kunne 

hevde seg i forskningsfronten og være en interessant medspiller på den internasjonale arena er det 

særlig behov for tilgang til infrastrukturer innen datalagring, lagringskapasitet og tilrettelegging for 

forskning og klinisk anvendelse, storskala analyser av biomateriale, tungregneteknologi og avanserte 

avbildningsteknologier. 

 

Åpen forskning  

Med åpen forskning endres måten forskningen utføres, deles og vurderes på og potensialet for høy 

kunnskapskvalitet og gjennomslag i samfunnet øker. Digitaliseringen og ny teknologi skaper nye 

muligheter for å produsere og dele forskning effektivt og til å la samfunnet ta del i 

forskningsprosesser. Åpenhet kan gjøre forskningen enklere å etterprøve og bygge videre på og gjør 

det mulig å koble store datamengder og utvikle nye metoder på tvers av fag som vil heve 

forskningens kvalitet. Forskningsrådet er en pådriver for åpen forskning ut fra prinsippet nedfelt i 

Forskningsrådets policy for åpen forskning8 om at forskning og forskningsprosesser skal være «så 

åpne som mulig, så lukkede som nødvendig». Dette inkluderer også at publikasjoner skal være fritt 

tilgjengelige (open access). 

 

Tilrettelegging for gjenbruk og deling av store datamengder er også koplet til internasjonalt 

samarbeid. Covid-19-pandemien er et eksempel på økt globalt samarbeid og økt bruk av digitale 

verktøy og plattformer for deling av data og forskningsresultater. Det bør danne grunnlag for nye og 

varige modeller for åpen forskning og koordinering mellom institusjoner og tilgengelige 

infrastrukturer for deling av forskningsdata i tråd med FAIR-prinsippene9.  

 

Innenfor livsvitenskap reiser åpen forskning imidlertid flere dilemmaer og begrensninger i 

tilgjengeliggjøring av forskningsdata. Dette gjelder særskilt kvalitative og/eller personsensitive 

forskningsdata hvor en del data kun kan tilgjengeliggjøres med tilgangsbegrensninger for eksempel 

for å sikre at bruk av data er i tråd med underliggende samtykke-formuleringer. Det er også viktig å 

legge til rette for støttefunksjoner og støtte fagmiljøene med nødvendig kompetanse for 

datakuratering i tråd med FAIR-prinsippene. Det er behov for mer kunnskap om hvordan åpen 

forskning transformerer forskningssystemet og forskningen i seg selv. Livsvitenskapelige fag må spille 

en sentral rolle i å utvikle slik kunnskap, på samme måte som fagområdene spiller en viktig rolle i å 

utvikle kunnskap om forskning generelt.  

 

Senterordningene (SFF/SFI/FKB) 
Sentrene for fremragende forskning (SFF) bidrar til å gi Norges fremste vitenskapelige miljøer 
mulighet til å organisere seg i sentre der ambisiøse vitenskapelige mål nås gjennom fokusert innsats, 
samarbeid og langsiktig grunnfinansiering. Forskningen ved sentrene skal ha stort potensial for å 
oppnå resultater som flytter den internasjonale forskningsfronten. Internasjonalt 
forskningssamarbeid er en forutsetning for dette. SFF'ene skal også utdanne morgendagens 
fremragende forskere gjennom undervisning og forskningsveiledning, særlig på ph.d.- og postdoktor-
nivå. Evalueringen av SFF i 2020 konkluderer med at ordningen har vært en suksess som har lykkes 
godt med å heve kvaliteten i norsk forskning og har hatt positiv effekt på forskningssystemet. 10 
 
Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) er en ordning for å bidra til styrket innovasjonsevne og 

økt verdiskaping i norsk næringsliv gjennom langsiktig forskning. Denne ordningen gir 

 
8 https://www.forskningsradet.no/forskningspolitisk-radgivning/apen-forskning/policy-for-apen-forskning/ 
9 Findability, Accessibility, Interoperability, and Reusability; https://www.go-fair.org/fair-principles/ 
10 sff_evaluation---main-report.pdf (forskningsradet.no) 

https://www.forskningsradet.no/siteassets/publikasjoner/2020/sff_evaluation---main-report.pdf
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innovasjonssystemet et godt verktøy for samarbeid mellom akademia og næringsliv som støtter opp 

om kunnskapsoverføringen mellom næringsliv og forskningsmiljø. Universitetenes viktigste bidrag til 

omstilling er gjennom samarbeid med arbeidslivet og gjennom utdanning av kandidater med 

fremtidsrettet kompetanse og kunnskap. 

Forskningssentre for klinisk behandling (FKB) bidrar til bedre pasientbehandling gjennom 

fremragende forskning. Satsingen er resultat av en utredning Forskningsrådet utførte som ledd i 

oppfølging av HelseOmsorg21-strategien fra 201411. FKB ble første gang utlyst i 2018 i en utlysning 

som var avgrenset til temaområdet alvorlige sykdommer som rammer sentralnervesystemet, særlig 

ALS, MS og Alzheimer (demens) hvor ett senter ble innvilget til status som FKB. Siste utlysning var i 

2021 med vekt på klinisk forskning integrert med pasientbehandling med særskilt fokus på tilpasset 

behandling til den enkelte pasient. Det etableres tre nye sentre i 2022. 

Flere av de fremste livsvitenskapsmiljøene vil være representert i et SFF, SFI og FKB. Det bidrar til å 

understøtte langsiktig forskning og utdanning av høyeste vitenskapelig kvalitet som er viktig for 

kompetanse-, fag-, og næringsutvikling, bedre pasientbehandling og for å løse de store 

samfunnsutfordringene.  

 

Tverrfaglighet  
Tverrfaglighet og konvergens12 medvirker til fag- og teknologiutvikling innen livsvitenskap. Innenfor 

livsvitenskap utvikles ny kunnskap ved å kombinere det ypperste fra fag som medisin og biologi med 

nye avanserte analysemetoder fra matematikk, kjemi, farmasi, fysikk og informatikk. Løsninger på 

utfordringer hver enkelt fagdisiplin ikke kan løse alene, men som oppstår i det tverrfaglige. 

Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning13 er tydelig på at det bør legges bedre til rette for 

økt tverrfaglighet og kunnskapsutvikling mellom fag og teknologier, inkludert samspill med 

humanistiske, samfunnsvitenskapelige og utdanningsvitenskapelige fag. I møtet mellom anvendelse 

av livsvitenskap og samfunnets verdier og prioriteringer, er brukerperspektivet og perspektiver fra 

samfunnsvitenskap og humaniora viktig. For eksempel er det behov for kunnskap om etiske 

problemstillinger ved bruk av nye bioteknologiske metoder og videre utvikling og bruk av nano- og 

bioteknologi fordrer god dialog med relevante samfunnsaktører. Et viktig eksempel på tverrfaglig 

samarbeid er innenfor én helse.14 Én helse forener vitenskapene om sykdom i mennesker og dyr og 

økologiske utfordringer. Tverrfaglig og internasjonal forskning på dette området er nødvendig blant 

annet for det viktige arbeidet med å forebygge sykdommer, funksjonsnedsettelser og 

pandemier. Ved å jobbe tverrfaglig får vi nye og grensesprengende svar på spørsmål hvor én enkelt 

angrepsvinkel og fagdisiplin alene ikke bringer oss videre.  

Forskningsrådet samarbeidet med forskningsinstitusjonene om å støtte store tverrfaglige 

forskningsprosjekter i 2021. Formålet er, i tillegg til å finansiere forskning som ikke ville vært mulig 

uten samarbeid mellom to eller flere fagdisipliner, å bygge opp kapasiteten innen norske tverrfaglige 

forskningsmiljøer slik at vi er rustet til å møte komplekse nasjonale og globale samfunnsutfordringer.   

Det er behov for mer kunnskap om metodikken for å vurdere kvaliteten på tverrfaglige søknader. Det 

er satt i gang et prosjekt i Forskningsrådet som skal utvikle kunnskapsgrunnlaget på dette området. 

Systematiske evalueringer av tverrfaglige satsinger vil i tillegg gi økt kunnskap om tverrfaglig 

forskningssamarbeid. 

 
11 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/HelseOmsorg21/id764389/ 
12 MIT whitepaper: the convergence of the life sciences, IAB Policy Brief on interdiciplinary research 
13 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-4-20182019/id2614131/ 
14 https://www.who.int/news-room/q-a-detail/one-health 

https://www.aplu.org/projects-and-initiatives/research-science-and-technology/hibar/resources/MITwhitepaper.pdf
https://www.forskningsradet.no/contentassets/5358f3a91d2046818ca271c3f9209cf3/interdisciplinary-research-policy-brief-from-rcn-international-advisory-board-2019.pdf
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/one-health
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Fagansvar 
Porteføljestyret for livsvitenskap er ett av tre fagporteføljestyrer, som er gitt et ansvar i å vurdere 
fagdimensjonen i bredden av Forskningsrådets porteføljer. Porteføljestyret skal gi råd om faglig 
fornyelse innenfor fagporteføljen og hvordan potensialet i livsvitenskapelig forskning kan utnyttes 
best mulig i Forskningsrådets tematiske satsinger og i Forskningsrådets totale portefølje. Den 
forskerinitierte grunnleggende forskningen er viktig innenfor den åpne arenaen, men også innenfor 
store tematiske satsninger som gjennom strategisk bruk av ulike finansieringsformer kobler 
grunnforskning, anvendt forskning og innovasjon.  
 

Porteføljestyret for livsvitenskap har ansvar for å vurdere om livsvitenskapsporteføljen totalt sett 
holder tilstrekkelig faglig kvalitet og bidrar til faglig fornyelse i bredden og på tvers av disiplinene, 
samtidig som den også bidrar til tematiske forskningsprioriteringer.  
 
Fagevalueringer 
Forskningsrådet har som en av sine oppgaver å sørge for evaluering av norsk forskning, i henhold til 
Forskrift om vedtekter for Norges forskningsråd. Ansvaret for disse evalueringene er lagt til 
fagporteføljestyrene. Disse har det tverrgående ansvaret for Forskningsrådets bidrag til fag- og 
disiplinutvikling og forvalter Forskningsrådets midler til åpen arena for forskerprosjekter (FRIPRO). 
 
Forskningsrådet skal i perioden 2022-2024 gjennomføre fagevaluering av livsvitenskap i to 
evalueringer: 1) evaluering av biovitenskap (2022-2023) og 2) evaluering av medisin og helsefag 
(2023-2024). Den forrige evalueringen av biologi, medisin og helsefag ble gjennomført i 2010/201115.  
 

4.2 Tematiske prioriteringer 
Porteføljen for livsvitenskap i Forskningsrådet inneholder mange tematiske prioriteringer. De 
største bidragene kommer fra porteføljene som følgende porteføljestyrer har investeringsansvar 
for:   

• Helse  
• Muliggjørende teknologier (IKT, nanoteknologi og bioteknologi)  
• Landbasert mat, miljø og bioressurser 
• Industri og tjenestenæringer  
• Hav 

Prioriteringer innenfor disse områdene er omtalt i mer detalj i de respektive porteføljeplanene. 
 
Samspill mellom grunnleggende forskning og tematiske satsninger 
Det er et mål å skape en god balanse mellom langsiktig grunnleggende forskning, målrettet 
kompetanseoppbygging og anvendt forskning i livsvitenskapsporteføljen. Anvendt forskning og 
målrettet kompetanseoppbygging finansieres i stor grad i regi av de tematiske satsingene, mens mye 
av den grunnleggende forskningen finansieres gjennom den åpne arenaen. Nysgjerrighetsdrevne 
vitenskapelige oppdagelser danner grunnlaget for neste generasjons anvendelser og oppdagelser og 
fungerer som en driver for nye teknologier og infrastrukturer. Det er viktig at tematiske 
porteføljestyrer vurderer balansen mellom finansiering av grunnforskning, anvendt forskning, 
kunnskaps- og teknologiutvikling og innovasjon. For de tematiske satsingene vil livsvitenskap og 
naturvitenskap sammen med humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning være viktig for å forstå 
og redusere barrierene for implementering av ny teknologi og kompetanse fremover. I denne 
planperioden vil det derfor være naturlig å øke innsatsen for å integrere ulike vitenskapelige 
forskningsområder mellom tematiske porteføljer og fagporteføljer.  

 
15 https://www.forskningsradet.no/om-forskningsradet/publikasjoner/2011-2015/evaluation-of-biology-medicine-and-

health-research-in-norway-2011/ 

https://www.forskningsradet.no/om-forskningsradet/publikasjoner/2011-2015/evaluation-of-biology-medicine-and-health-research-in-norway-2011/
https://www.forskningsradet.no/om-forskningsradet/publikasjoner/2011-2015/evaluation-of-biology-medicine-and-health-research-in-norway-2011/
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For å forsterke innsatsen på fagområder der behovet er stort innenfor prioriterte områder, er det 

viktig at det bevilges mer til grunnforskning enn det har vært gjort til nå. Samtidig må kapasiteten i 

forskningsmiljøene som driver grunnleggende forskning utnyttes bedre for å understøtte forskning 

på sentrale samfunnsutfordringer. Den målrettede kompetanseoverføringen som tar resultater fra 

grunnleggende forskning i den åpne arenaen over til innovasjon og tidlig fase kommersialisering og 

grunnforskning i målrettede satsninger er en viktig del av forskning innen livsvitenskap.   

 

4.3 Prioriterte anvendelsesområder 
Porteføljestyrets egne investeringer skal i all hovedsak gå til grunnleggende forskning av høy kvalitet 

og har som mål å bidra til å flytte kunnskapens grenser. Den grunnleggende forskningen gir nye 

innsikter som endrer kunnskapsområder og fungerer i et fruktbart samspill med anvendt forskning og 

innovasjon.  

Den brede fagporteføljen for livsvitenskap bygger opp under satsninger i tematiske porteføljer. 

Anvendelsen vil avhenge av målsettinger i disse porteføljene i tråd med Forskningsrådets strategi og 

basert på utfordringer og behov i sektorer, bransjer og næringer.  

 

4.4 Strukturelle prioriteringer 
For å realisere hovedmålet om grensesprengende forskning i Forskningsrådets strategi er det 

nødvendig å prioritere grunnleggende forskning med stort potensial for å flytte 

forskningsfronten. For å nå hovedmålet om velfungerende forsknings- og innovasjonssystem er 

det nødvendig å prioritere attraktive karriereveier, tilgjengelig forskningsinfrastruktur, åpen 

forskning, internasjonalt samarbeid og etisk og samfunnsansvarlig forskning. En viktig prioritering er 

at ny kunnskap fra offentlig finansiert forskning tas i bruk gjennom å legge til rette for 

forskningsbasert innovasjon og gjensidig kunnskapsutvikling mellom sektorer.   

Områdegjennomgangen av Forskningsrådet (2017)16 anbefalte at virkemidler som særlig støtter opp 

om høy vitenskapelig kvalitet tas mer i bruk, også innenfor tematiske satsninger. Den understreker 

behovet for å legge til rette for langsiktig og stabil finansiering som kan bidra til å utvikle 

fremragende og verdensledende fagmiljøer.  

Forskingsrådets strategi legger vekt på forskningens rolle i å løse de store samfunnsutfordringene, 

at forskningen skal gi næring til nye idéer, gjøre grensesprengende forskning og radikal innovasjon 

mulig og at vi har et samfunn der forskning brukes og deles. Dette krever langsiktige og forutsigbare 

investeringer i grunnleggende forskning, en satsing på fremragende forskere gjennom hele 

karriereløpet og oppbygging av fremragende fagmiljøer, samt god tilrettelegging for kreativt 

samarbeid på tvers av fag og sektorer.  

 

Grunnleggende forskning 

Forskningsrådet investerer i grunnleggende forskning både innenfor målrettede satsinger som 

Banebrytende forskning (FRIPRO) og Sentre for fremragende forskning (SFF) der vitenskapelig kvalitet 

 
16 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/omradegjennomgang-av-norges-forskningsrad/id2542946/ 

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/omradegjennomgang-av-norges-forskningsrad/id2542946/
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er det avgjørende kriterium og i satsinger der samfunnsmessig relevans er prioritert. Porteføljestyret 

har et spesielt ansvar for å støtte grunnleggende forskning av høy kvalitet innenfor livsvitenskap.  

Finansiering av forskning gjennom åpne arenaer uten tematiske føringer er viktig for å bygge 

grunnleggende kunnskap også på områder som ikke for øyeblikket er prioriterte. Slik kan vi bygge 

kunnskapsberedskap for å håndtere ukjente framtidige utfordringer. Langsiktig grunnleggende 

forskning er en viktig del av verdikjeden for kunnskapsutvikling som er nødvendig for å forstå og 

håndtere samfunnsutfordringer og bidra til innovasjon. For å sikre god dynamikk innenfor forskning 

og innovasjon er det viktig med en god balanse og et godt samspill mellom grunnleggende forskning, 

anvendt forskning, utdanning og innovasjon i Forskningsrådets totalportefølje.  

 

Forskningsrådet mottar langt flere søknader med høy kvalitet enn det er ressurser til å innvilge. 
Forskningsrådet har gjennomgått forskningsfinansieringen i Norden, som viser at Norge skiller seg ut 
ved at en liten andel av den ikke tematisk styrte forskningen finansieres gjennom åpne, nasjonale 
konkurransearenaer. For å fremme høy kvalitet i langsiktig grunnleggende forskning og gjøre norske 
forskningsmiljøer konkurransedyktige på den internasjonale arenaen, har Forskningsrådet som mål å 
øke finansieringen av åpne arenaer for grunnleggende forskning17.   
 

For å sikre målet om langsiktig kunnskapsutvikling må en betydelig andel av Forskningsrådets 

bevilgninger gå til grunnleggende forskning. I 2019 var andelen grunnleggende forskning om lag 45 

prosent i Forskningsrådets totale portefølje av prosjekter (48 prosent anvendt forskning, 7 prosent 

utviklingsarbeid). Spesielt innen fagområdene Landbruks- og fiskerifag, Teknologi og Medisin og 

helsefag er andelen grunnforskning lav (27-35 prosent). En rimelig målsetning er at andelen 

grunnleggende forskning økes innenfor disse fagområdene og bør styrkes i prioriterte satsninger i 

tematiske porteføljer. 

 

Strategiens mål om grensesprengende forskning 

I Forskningsrådets strategi er grensesprengende forskning og radikal innovasjon ett av tre hovedmål. 
Grunnleggende forskning av høy kvalitet flytter kunnskapsfronten og bidrar til internasjonal utvikling 
av forskningsområdene. Denne typen forskning har størst potensiale for å bli grensesprengende og 
frembringe radikale innovasjoner. Den grensesprengende forskningen innebærer kunnskapssprang 
som på en radikal måte endrer forskningen og gir forskningsfelt nye retninger. Det kreves dyktige 
forskere som også er kreative og evner å tenke utenfor etablerte normer innen sitt fagfelt. En 
satsning på grensesprengende forskning innebærer derfor også en anerkjennelse av betydningen av 
en bred satsing på grunnleggende forskning av høy kvalitet.  
 

Grunnleggende forskning er viktig for fag- og teknologiutvikling både innenfor disiplinene og i 

tverrfaglige sammenhenger. Det er viktig at denne forskningen inngår i de økosystemene og 

verdikjedene samfunnet trenger for å utvikle kunnskap rettet mot samfunnsutfordringer og 

verdiskaping. Det er et økende behov for i større grad å se grunnleggende forskning, anvendt 

forskning, innovasjon og verdiskaping i sammenheng. Forskning og innovasjon må aktivt 

møte de nasjonale og globale utfordringene gjennom nytenkning, en kultur for nye 

samarbeidsformer og at forskere bidrar på flere arenaer; både de åpne konkurransearenaene uten 

tematiske føringer og de tematisk orienterte satsingsområdene.  

 

Grensesprengende forskning er en ambisjon for Forskningsrådets totale portefølje. Strategien peker 

på at en satsing på grensesprengende forskning og radikal innovasjon krever insentiver til tverrfaglig 

og tverrsektorielt samarbeid. Under porteføljestyret for muliggjørende teknologier er 

 
17 Forskningsrådets råd til Kunnskapsdepartementet om FoU investeringene i Statsbudsjettet for 2022 
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Forskningsrådet i gang med en ny satsing på Teknologikonvergens ─ grensesprengende forskning og 

radikal innovasjon fra 2021. Formålet er å oppnå nye metoder og radikale innovasjoner på tvers av 

etablerte teknologiområder som bioteknologi, nanoteknologi, IKT og andre teknologier. Satsningen 

skal være bred og bygge nye fagmiljøer, stimulere til radikale innovasjoner i FoU-sektoren og i 

privat/offentlig sektor, og den skal bidra til å løse samfunnsutfordringer i lys av FNs bærekraftsmål. 

Forskerprosjekter på teknologikonvergens er ofte ikke modne nok til å vinne fram på de åpne 

konkurransearenaene. Et sentralt tiltak i satsningen er derfor finansiering av langsiktig 

grunnleggende forskning og metodeutvikling i skjæringspunktet mellom etablerte teknologiområder. 

Forskningsrådet vurderer løpende nye utlysninger, tiltak og aktiviteter som kan bidra til å flytte 

forskningsfronten. For eksempel kan et fellesløft i samarbeid med UH- og instituttsektoren bidra til 

forskningspolitiske prioriteringer. Forskningsrådet skal ha rom for å støtte både den langsiktige og 

den grensesprengende forskningen, men det er en utfordring å identifisere forskning som har 

potensiale til å være grensesprengende. Radikale prosjekter kan ofte oppfattes som for risikable, og 

det må forventes at en del ikke vil lykkes. Tilpassede virkemidler (utlysninger, evalueringskriterier, 

indikatorer) for dristig forskning og radikal innovasjon med høy risiko kan dermed være nødvendig. 

Forskningsrådet vil se nærmere på internasjonal forskning og beste praksis på feltet for å se hvordan 

dristig (high risk/high reward) forskning med potensiale for å flytte forskningsfronten kan fremmes18.  

 

Attraktive karriereveier 

For å kunne bygge fremragende fagmiljøer må man sikre god rekruttering og at en karriere i 

akademia er attraktiv for de beste forskerne. Gode karriereveier forutsetter at det er mulig å oppnå 

finansiering på forskjellige stadier i karriereløpet slik at kvaliteten i forskningen opprettholdes og 

videreutvikles. Forskningskapasitet innenfor livsvitenskap må sikres gjennom attraktive karriereveier 

og utdanningsløp for unge forskertalenter og etablerte forskere. Forskningsrådets virkemidler skal 

stimulere institusjonenes arbeid med rekruttering og en karriereutvikling som fremmer 

kjønnsbalanse og mangfold i forskningssystemet. Forskningsrådets viktigste bidrag til rekruttering er 

gjennom finansiering av ph.d.- og postdoktorstipend, og gjennom kvalitetsfremmende og 

karrierebyggende tiltak som forskerlinjer, nasjonale forskerskoler og prosjektfinansiering til unge 

forskertalenter og mobilitetsstipend. 

Forskningsrådet skal sammen med sektorene videreutvikle sin satsing på forskere i forskjellige 
stadier av karriereløpet. Forskningsrådet skal videreføre satsinger for unge forskere og bidra til å 
styrke forskerutdanningen gjennom nasjonalt samarbeid.    
 

Internasjonalt samarbeid 
Internasjonalt samarbeid er en forutsetning for utvikling av forskning og et velfungerende 
forskningssystem. For å legge til rette for at nasjonale og internasjonale finansieringskilder samspiller 
godt, inngår det internasjonale samarbeidet som en integrert del av alle deler av Forskningsrådets 
virksomhet. 
 
Digitaliseringen har ført til nye måter å samarbeide på internasjonalt. Digitale verktøy gir flere 

muligheter for samarbeid slik at man kan vurdere om lengre eller kortere utenlandsopphold er 

nødvendig. Dette gir forskere større grad av fleksibilitet for hvordan samarbeidet kan foregå i praksis, 

som kan være gunstig ikke minst av hensyn til klima.    

Norden er en viktig samarbeidsarena innenfor livsvitenskap og det nordiske samarbeidet bør styrkes.  

Porteføljestyret anbefaler at Norge tar en aktiv rolle i NordForsk-samarbeidet.    

 
18 OECD iLibrary | Quantitative indicators for high-risk/high-reward research (oecd-ilibrary.org) 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.oecd-ilibrary.org%2Fscience-and-technology%2Fquantitative-indicators-for-high-risk-high-reward-research_675cbef6-en&data=04%7C01%7Cmagr%40forskningsradet.no%7Cde1c331334924aca196308d91b9b5ff6%7Ca9b1388299a64b289368b64c69bf0256%7C1%7C0%7C637571176409712254%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=9MnTQkpUAXrnJ8B0tlsW6nHzityeW5k7tMaHSREE1DU%3D&reserved=0
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Porteføljestyret for livsvitenskap investerer treårige Forskerprosjekt for internasjonal mobilitet, som 

kan søkes av forskere på postdoktornivå. Formålet er å fremme internasjonal mobilitet og 

karriereutvikling blant forskere tidlig i karrieren, og bidra til kunnskapsoverføring til norske 

forskningsmiljøer.  

 
Bærekraft 
Det er behov for ny kunnskap for å kunne møte de komplekse utfordringene innenfor miljø og 
human helse som vi står overfor. FNs naturpanel19 peker på at det er krevende å snu de observerte 
trendene med økt tap av biologisk mangfold i en verden med fortsatt økonomisk vekst, og at en 
gjennomgripende samfunnsendring er nødvendig dersom planetens helse og vår helse skal sikres. 
Det er derfor en viktig prioritering i fagporteføljen å legge til rette for livsvitenskaplig forskning som 
kan bidra til at FNs bærekraftsmål20 oppfylles, og at morgendagens kunnskapsbehov og rekruttering 
til relevant livsvitenskapelig forskning sikres.  
 
Livsvitenskapsporteføljen har et særskilt ansvar for å bidra til en grønn omstilling21, fornybar energi, 

grønn teknologi og én helse-perspektiver22. Én-helse omfatter blant annet FoU-aktiviteter på 

naturmangfold, matsikkerhet, zonoser og antibiotikaresistens (interaksjon mellom dyr-menneske-

miljø). Utfordringene er sammensatte og komplekse og krever innsats på tvers av fag og 

samfunnssektorer for å kunne løses. Forskningsrådet lyser ut kompetanse og samarbeidsprosjekt 

(KSP) innenfor antimikrobiell resistens i et én-helse-perspektiv i 2022. 

Store bærekraftsutfordringer og en aldrende befolkning er sentrale fremtidsutfordringer for et 

bærekraftig samfunn. Betydningen av å forebygge sykdom og funksjonsnedsettelse i alle aldre, for 

folkehelsen og for velferdssystemets bærekraft, tilsier at dette er en type anvendt forskning som må 

prioriteres. Bidrag fra forskningsmiljøer som bedriver grunnforskning, translasjonsforskning og 

tverrfaglig og sektorovergripende livsvitenskapelig forskning, er nødvendig for å møte disse 

utfordringene.  
Innovasjon og kommersialisering   

Norge har en solid offentlig finansiert forskningsinnsats, men en for liten andel resulterer i 

innovasjoner, nyskaping og ny næringsvirksomhet. Forskningsrådet skal legge til rette for prosesser 

som gjør at kunnskapen tas i bruk, og videreutvikle effektive strukturer for innovasjon og 

kommersialisering som bidrar til å ta forskning gjennom hele løpet fra forskning og utvikling til 

marked.  

EUs bruk av kommersialiseringsstøtte til ERC-mottakere viser også hvordan avstanden fra 

grunnleggende forskning til innovasjonsideer kan være kort. Virkemiddelapparatet i Norge 

adresserer to ulike finansieringsgap knyttet til kommersialisering av forskningsresultater. 

Forskningsrådet dekker den første fasen, fra teknologi til prekommersiell fase, hvor tett 

interaksjonen med fag- og forskningsmiljøene fortsatt er høy, samtidig som tett dialog med 

markedsaktører er nødvendig for å sikre rett teknologi- og risikofokus, samt tilstrekkelig utløsende 

effekt etter gjennomført prosjekt.  

Forskningsrådet vil prioritere økt utnyttelse av resultater fra banebrytende forskning i form av 

oppfølging i innovasjons- og tidlig fase kommersialiseringsprosjekter23 i tråd med ERCs Proof of 

 
19 https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/arter-naturtyper/Naturpanel-ipbes/ 
20 https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal 
21 https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/6.regjeringa-styrkjer-forsking-og-innovasjon-for-gron-omstilling/id2769357/ 
22 https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/smitte-fra-mat-vann-dyr/flere-artikler/en-helse/ 
23 https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2020/kvalifiseringsprosjekt/ 
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Concept24, UK Research and Innovation (UKRI) Follow-on25 og det Sveitsiske bridge programmet26. 

Det vil legges til rette for økt mobilitet mellom akademia og næringsliv for å øke forskningsbasert 

innovasjon i norske firma som driver med kommersiell virksomhet innenfor livsvitenskap. Det finske 

PoDoCo-programmet (PostDocs in Companies)27 som støtter strategisk fornyelse av private selskaper 

gjennom ansettelse av unge ph.d-er, kan være til inspirasjon for et "fellesløft" mellom 

Forskningsrådet, universitet, forskningsinstitusjoner, stiftelser og næringsliv. Videre kan Digitalt Liv 

Norge (DLN), som er finansiert av Forskningsrådet, gi både inspirasjon og pekepinn for effektive 

virkemidler. DLN har ett program som fasiliteter ett tre måneders Internship for ph.d-studenter i 

næringslivet, og har nylig opprettet et seks måneders Innovation grant for postdoktor-kandidater. 

Disse skal fremme både alternative karriereveier og øke graden av innovasjon i forskningen. 

Porteføljestyret vil i samarbeid med tematiske porteføljestyrer legge til rette for talenter, 

entreprenørskap fra FoU og gjennombrudd for næringsutvikling, i tråd med råd fra Forskningsrådets 

International Advisory Board.28 

 

Samfunnsansvarlig forskning og innovasjon (RRI) 
Nye teknologier og anvendelser som springer ut av livsvitenskapelig forskning, f.eks. persontilpasset 

medisin og genmodifiserte organismer, vil potensielt få store konsekvenser for enkeltmennesket og 

for samfunnet. Derfor må anvendelsen av livsvitenskapelig forskning skje innenfor et rammeverk for 

ansvarlig forskning og innovasjon (responsible research and innovation) eller RRI. Det er viktig å sikre 

at ny vitenskap og nye teknologer utvikles i samsvar med samfunnets behov og verdier. RRI handler 

om utvikling av nye samarbeidsprosesser der forskere i samspill med andre aktører tar et større 

ansvar for at forskningsresultater og teknologi blir til langsiktig gavn for samfunnet og for fremtiden 

de er med på å skape. Forventningen er at prosessene i utdannings, forsknings- og 

innovasjonssystemet i økende grad skal kunne karakteriseres som fremadskuende, refleksive, 

inkluderende og dynamiske/fleksible29. Forskningsrådets strategi 2020-2024 framholder at innsatsen 

skal innrettes for å fremme etisk og samfunnsansvarlig forskning og innovasjon hvor medvirkning er 

en viktig dimensjon. I alle hovedtilnærmingene til RRI er demokratisering av forskning og innovasjon 

gjennom medvirkning en viktig dimensjon. I praksis prøver Forskningsrådet ut ulike tilnærminger til 

RRI. Sentralt i dette arbeidet står Forskningsrådets arbeid med RRI som en arena for læring og 

utvikling i møtet med de store samfunnsutfordringene. I denne sammenheng er studentene og 

forskningens plass i utdanningene, og den kompetansen kandidatene går ut i samfunnet med, 

avgjørende. 

Forskningsetikk 
De nasjonale forskningsetiske komiteene30 har utarbeidet fagspesifikke retningslinjer basert på 

kodifisering av normer, prinsipper og verdier utviklet av forskersamfunnet. Forskerne skal kjenne til 

og handle i tråd med forskningsetiske retningslinjer. 

 
24 https://erc.europa.eu/funding/proof-concept 
25 https://www.ukri.org/opportunity/follow-on-funding-call/ 
26 https://www.bridge.ch/en/ 
27 https://www.podoco.fi/about/ 
28 Policy Brief on Radical Innovation  
29 https://www.forskningsradet.no/contentassets/1975cf4657c24ffea33d274adfff0319/rri-rammeverk.pdf 
30 https://www.etikkom.no/forskningsetiske-retningslinjer/Generelle-forskningsetiske-retningslinjer/ 

https://www.forskningsradet.no/contentassets/5358f3a91d2046818ca271c3f9209cf3/radical-innovation-policy-brief-from-rcn-international-advisory-board-2019-002.pdf
https://www.forskningsradet.no/contentassets/1975cf4657c24ffea33d274adfff0319/rri-rammeverk.pdf
https://www.etikkom.no/forskningsetiske-retningslinjer/Generelle-forskningsetiske-retningslinjer/
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Porteføljestyret forutsetter at prosjektene de finansierer holder en høy forskningsetisk standard. Det 

må også påsees at livsvitenskapelig forskning som faller inn under helseforskningsloven må ha en 

forhåndsgodkjenning av de regionale etiske komiteer for medisinsk og helsefaglig forskning (REK31).  

Mange av de grunnleggende forskningsetiske normene skal sikre at kunnskapen som utvikles er 
pålitelig og etterprøvbar. De forskningsetiske retningslinjene påpeker også forskningens forpliktelser 
overfor samfunnet. Forskningsetikken er dermed også en forutsetning for å sikre tillit til kunnskapen 
som frembringes. 
 
Kjønns- og mangfoldsperspektiver i forskning 
Kjønns- og mangfoldperspektiver vil si at kjønn og mangfold på en systematisk måte analyseres 
gjennom forskningsprosessen uten at det nødvendigvis er hovedfokus.32 Disse perspektivene har en 
etablert verdi som bakgrunnsinformasjon og forklaringsvariabel i forskningsprosjekter og er 
nødvendig for å forstå biologisk og sosialt mangfold. Kjønn og mangfold som dimensjoner i 
forskningen kan bidra til økt kvalitet på en rekke områder og øke den vitenskapelige kvaliteten og 
samfunnsrelevansen av den produserte kunnskapen, teknologien og/eller innovasjonen. I alle 
prosjekter bør det vurderes hvorvidt kjønn og mangfold bør være variabler. Forskningsrådet er en 
pådriver for å styrke arbeidet med å integrere kjønns- og mangfoldsdimensjonen i forskning og 
innovasjon.33 
 
 

4.5 Prioriteringer i forholdet til EUs rammeprogram 

(Horisont Europa) 
Horisont Europa34, som er EUs 9. rammeprogram for forskning og innovasjon (2021-2027), har tre 

hovedpilarer: I) Fremragende vitenskap, II) Globale utfordringer og konkurransedyktig næringsliv og 

III) Åpen innovasjon.  

Fremragende forskning inngår som en vesentlig del av Horisont Europa. To av ordningene som inngår 

i pilar 1, er av spesiell interesse for fagporteføljestyrene: Det europeiske forskningsrådet (ERC)35 og 

Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)36. Det er ikke skissert vesentlige endringer i disse 

ordningene fra Horisont 2020. 

 

Forskningsrådet har brukt ERC som inspirasjon ved utvikling av "Unge forskertalenter", de tidligere 

utlysningene av "Toppforsk" og "Stort, tverrfaglig forskerprosjekt", sistnevnte ble utlyst i 2021. Målet 

er dels å gi forskerne anledning til å opparbeide kompetanse som gjør dem mer konkurransedyktige i 

ERC, dels at erfaring med lignende nasjonale utlysninger gjør spranget til ERC kortere. 

Forskningsrådets mobilitetsstipend, med to år utenfor Norge og ett år returfase i Norge, er inspirert 

av det individuelle postdoktorstipendet til MSCA (MSCA IF). Forskningsrådet vil fortsette å skjele til 

ERC og MSCA når vi videreutvikler våre ordninger. 

 
31 https://rekportalen.no/#hjem/home 
32 http://kjonnsforskning.no/sites/default/files/hva_er_kjonnsperspektiver_i_forskning_rogg_korsvik.pdf 
33 https://www.forskningsradet.no/contentassets/ba53a2c74a2942f5b4234d7fea4a9bf8/policy-for-kjonnsbalanse-og-
kjonns-perspektiver-i-forskning-og--innovasjon.pdf 
34 Horizon Europe | European Commission (europa.eu) 
35 ERC: European Research Council | (europa.eu) 
36 About Marie Skłodowska-Curie Actions | Marie Skłodowska-Curie Actions (europa.eu) 

http://kjonnsforskning.no/sites/default/files/hva_er_kjonnsperspektiver_i_forskning_rogg_korsvik.pdf
https://www.forskningsradet.no/contentassets/ba53a2c74a2942f5b4234d7fea4a9bf8/policy-for-kjonnsbalanse-og-kjonns-perspektiver-i-forskning-og--innovasjon.pdf
https://www.forskningsradet.no/contentassets/ba53a2c74a2942f5b4234d7fea4a9bf8/policy-for-kjonnsbalanse-og-kjonns-perspektiver-i-forskning-og--innovasjon.pdf
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
https://erc.europa.eu/
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about-marie-sklodowska-curie-actions
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Norske forskningsmiljøer innen livsvitenskap har svakere gjennomslag i ERC enn i pilar II for 

samfunnsutfordringer i Horisont 2020. De siste årene har det vært en økning av tildelinger av 

Starting- og Consolidator Grants til norske miljøer. En undersøkelse av satsingen på unge 

forskertalenter viser at en betydelig andel av forskerne fra norske institusjoner som mottar Starting- 

og Consolidator Grants har hatt unge forskertalent-prosjekt. Det er færre tildelinger av Advanced 

Grant til norske forskningsinstitusjoner. Det er et mål å videreutvikle satsingen på FRIPRO mot ERC i 

Horisont Europa, og det bør vurderes om det bør settes i verk tiltak for å øke gjennomslaget også i 

Advanced Grant.   

Horisont Europa har som del av pilar I en stor satsing på forskningsinfrastruktur og det er viktig å 

stimulere til at norske miljøer engasjerer seg her. Dette har betydning både i forhold til utvikling og 

drift av løsninger for å muliggjøre FAIR datadeling og åpen forskning (knyttet til bl.a. European Open 

Science Cloud), og også for å sikre nødvendig ekspertise og tilgang til avanserte instrumenter.  

Forskningsmiljøer innen livsvitenskap i Norge har også potensial for å få bedre gjennomslag i MSCA 

og i pilaren for globale utfordringer i EUs rammeprogram. Det er viktig å stimulere 

miljøer innen livsvitenskap til å bli mere aktive med søknader til satsingene i Horisont Europa.   

For å styrke den vitenskapelige kvaliteten i forskningen er det et mål at norske forskningsmiljøer skal 

ha høye ambisjoner om uttelling i Horisont Europa og andre internasjonale utlysninger. 

Forskningsrådet vil formulere tydeligere forventninger til prosjektledere om å være aktive i å søke 

internasjonale midler i sine utlysninger. Forskningsrådet vil videreutvikle sine stimuleringsordninger 

rettet mot Horisont Europa. 

5 Tiltak  
Porteføljen for livsvitenskap har et særskilt pådriveransvar for mål og prioriteringer i strategien som 

omhandler grunnleggende og grensesprengende forskning og et velfungerende forskningssystem. 

Dette er brede og sentrale mål som må sees i sammenheng med øvrige porteføljestyrers innsats 

samt norske aktørers deltagelse i Horisont Europa. 

Porteføljeplanen for livsvitenskap har følgende brukermål (se kap. 3.2) og korresponderende tiltak: 

Brukermål 1: 

Forskningsmiljøene utfører nyskapende forskning av høy kvalitet  

Tiltak: Livsvitenskap-styret vil gjøre investeringer og gi råd om tiltak for å fremme grunnleggende og 

fremragende forskning. Livsvitenskap-styret vil påse at de aktuelle tematiske porteføljestyrene 

ivaretar sitt ansvar for at det bedrives grunnforskning innenfor deres sektor (jfr Veileder for 

sektoransvaret for forskning37). 

o Livsvitenskap-styret:  
o Investere i de kvalitativt beste prosjektene 
o Ta initiativ til kvalitetssikring i søknadsbehandlingen  
o Bidra til videreutvikling av FRIPRO i tråd med ERC, og andre arenaer i Horisont 

Europa 
o Iverksette tiltak for å øke andelen av ERC/Advanced Grant 

 
37 https://www.regjeringen.no/contentassets/8dc0dcdbbf1d4cbb833b09372cfa7dd1/veileder-for-sektoransvaret-for-

forskning_nett.pdf 
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o Stimulere til økt internasjonalt og nordisk forsknings- og innovasjonssamarbeid, 
bl.a., gjennom NordForsk 

o Sikre god fordeling av investeringer mellom fagområder og fag i porteføljen 
o Andre styrer:  

o Jobbe for god balanse mellom fagområder i SFF (Styret) 
o Øke investeringene til grensesprengende og grunnleggende forskning basert på 

åpen konkurranse på tvers av fag og tema basert på måltall som er høyere enn 
dagens nivå (Styret) 

o Evaluere søknadsbehandlingen av forskerprosjekter (Styret) 
o Det forventes at øvrige porteføljeplaner utlyser forsker- og kompetanse- og 

samarbeidsprosjekter innenfor fagområder hvor grunnforskning bør styrkes 
innenfor Strategiens prioriterte områder 
 

Brukermål 2: 

Forskerutdanningen holder høy internasjonal kvalitet og de beste forskerne har attraktive 
karriereveier   

Tiltak: Porteføljestyret vil investere i sterke forskere på alle karrieretrinn, gi råd om etablering av 
forskerlinjer og forskerskoler for rekruttering av norske ph.d.-kandidater og optimale 
stillingsstrukturer og virkemidler for å fremme karrieren for forskere med finansiering fra 
Forskningsrådet. 

o Livsvitenskap-styret:  
o Bidra til å videreutvikle satsinger og søknadsbehandlingen for unge 

forskertalenter 
o Bidra til å videreutvikle satsinger på fremragende etablerte forskere 
o Sikre kjønnsbalanse og mangfold blant prosjektledere og stipendiater i 

Forskningsrådets tildelinger 
o Styret:  

o Videreføre og synliggjøre MSCA-TOPP-UT-ordningen for utgående MSCA-
stipendiater som insentiv til mobilitet  

o Videreutvikle Forskningsrådets virkemidler for å fremme særlig sterke forskere 
på alle karrieretrinn. 

o Utvikle kriterier for å vurdere mangfold (utover kjønn) blant prosjektledere og 
stipendiater i Forskningsrådets tildelinger 
 

Brukermål 3: 

Norge har gode finansieringsordninger for fremragende forskning  

Tiltak: 

o Livsvitenskap-styret: 

o Fremme at Forskningsrådet skal støtte fremragende forskning 

o Bidra til "High risk/high reward"- forskning basert på beste internasjonale praksis 

o Bidra til at forskningsresultatene tas i bruk gjennom utvikling av virkemidler for 

innovasjon og tidlig fase kommersialisering av banebrytende resultater fra 

porteføljestyrets investeringer etter modell av EUs ERC 

 

o Andre styrer:  
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o Videreutvikle vurderingskriterier og finansieringsordninger for prosjekter med høyt 

potensiale for grensesprengende forskning og radikal innovasjon (Styret)  

o Det forventes at øvrige porteføljeplaner lyser ut forsker- og samarbeidsprosjekter 

samt kommersialiseringsmidler (kvalifisering, verifisering) fra offentlig finansiert 

forskning der nyskaping og entreprenørskap er nødvendig. 

 

Brukermål 4: 

Forskningsmiljøene følger beste praksis innenfor åpen forskning og har høy etisk standard 

Tiltak: Livsvitenskap-styret vil gi råd om god oppfølging av Forskningsrådets policy for åpen forskning 

inkludert FAIR-prinsippet for datahåndtering og følge opp policyen i sine tildelinger.  

Porteføljestyret vil: 

• fremme åpen forskning innenfor livsvitenskap og håndtere utfordringer innenfor 

fagområdene 

• utvikle kunnskap om åpen forsknings betydning for forskning og forskningssystemet  

 

Brukermål 5: 

Forskningsmiljøene har tilgang på relevant, oppdatert og bredt tilgjengelig forskningsinfrastruktur 

Tiltak: Livsvitenskap-styret vil fange opp initiativ fra livsvitenskapsmiljøene, og fremme disse overfor 

områdestrategiene i Norsk veikart for forskningsinfrastruktur  

 

Brukermål 6: 

Livsvitenskapelige forskere bidrar aktivt til bærekraftig omstilling på viktige samfunnsområder i 

næringsliv og offentlig sektor 

Tiltak:  

o Livsvitenskaps-styret: 

o Livsvitenskap-styret vil aktivere livsvitenskapelige forskningsmiljøer til å bidra i 

prioriterte satsninger og gi råd om livsvitenskapelige perspektiver er godt integrert i 

tematiske porteføljer for å svare på bærekrafts-utfordringer og behov i næringsliv og 

offentlig sektor. 

 

o Andre styrer: 

o Utlyse problemstillinger på tvers av søknadstyper og porteføljer innenfor helse, hav, 

land, miljø, klima, transport og energi. Det er behov for alt fra grunnforskning, 

anvendt forskning, radikale innovasjoner og kommersialisering av gode ideer, til 

kommunikasjon og møteplasser. 

 

Brukermål 7: 

Det er gjensidig kompetanseutvikling mellom miljøer som driver med grunnforskning og miljøer 

som driver med anvendt forskning og innovasjon  
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Tiltak:  

o Livsvitenskap-styret:  

o Samarbeid om utlysninger med tematiske porteføljer (evt. nye fellesløft) 

o Andre styrer:  

o Det forventes at øvrige porteføljeplaner lyser ut kompetanse- og 

samarbeidsprosjekter og deltar i målrettede utlysninger sammen med andre 

porteføljer 

 

Brukermål 8: 

Utfordringer og behov i forskning, samfunn og næringsliv er utgangspunkt for tverrfaglig 

samarbeid og konvergens mellom livsvitenskapsfag- og teknologiområder og humanistiske og 

samfunnsvitenskapelige fag ved forskningsinstitusjonene 

Tiltak:  

Livsvitenskap-styret: 
o Bidra til utvikling og mobilisering av fagmiljøene sentrale for tematiske satsninger 
o Bidra i utvikling av utlysninger av store, tverrfaglige forskerprosjekter og strategiske 

satsninger som 'Missions' i Horisont Europa38 

o Andre styrer:  

o Det forventes at øvrige porteføljeplaner deltar i utlysninger rettet mot utvikling av 

fagmiljøer innenfor tematiske satsninger og samarbeider om utlysninger innenfor 

prioriterte områder 

 

 

 

Figur 2 viser en skjematisk fremstilling av hvem som bidrar til måloppnåelsen i denne 

porteføljeplanen. 

 
38 https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/2e7c30ff-
en.pdf?expires=1634287342&id=id&accname=guest&checksum=B2D089053DD3741335CF2E35A498B167 
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Figur 2. De relative bidrag til porteføljen for livsvitenskap (unntatt basisbevilgninger) 

 

6 Forventede resultater, virkninger og 

samfunnseffekter 
Porteføljestyrets investeringer skal i all hovedsak gå til grunnleggende forskning av høy kvalitet innen 
livsvitenskap. I dette kapittelet beskrives resultater, bruken av resultatene (virkninger) og langsiktige 
endringer på samfunnsnivå (samfunnseffekter) som følger av investeringene, sammen med 
en oversikt over indikatorer som kan være relevante å monitorere.   
 
For å oppnå forventede resultater er det viktig at det er god dialog mellom Forskningsrådet, 
forskningsmiljøene og industrien som i sum skal ivareta grunnforskning, anvendt forskning, 
innovasjon og kommersialisering.  
 

6.1 Forventede resultater  
Resultatene oppnådd gjennom porteføljestyrets investeringer skal formidles i internasjonale 
tidsskrifter, bøker og evt. andre plattformer, utvikling av datasett og ulike formidlingstiltak rettet mot 
brukere av forskning og allmenheten. 
 
Resultatene kan også monitoreres gjennom tall for publisering og bibliometrisk analyse. Dette 
kan f.eks. være publiseringsprofil i Cristin39, kanaler for åpen forskning, åpne datasett, 
programvare m.m.   

 
39 https://www.cristin.no/ 
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For å legge til rette for en bedre og mer effektiv monitorering av forskningsprosjektene, blir den 
planlagte oppgraderingen av Cristin-plattformen viktig. Det norske Cristin-systemet er i dag ikke godt 
tilpasset de europeiske og internasjonale monitorene av åpen forskning. Forskningsrådet vil jobbe for 
å utbedre manglene i Cristin-plattformen og samtidig implementere et bedre brukergrensesnitt. For 
å kunne monitorere forskningsresultatene er Forskningsrådet helt avhengig av at forskere registrerer 
alle relevante resultater fra sin forskning i Cristin. 
  
Et viktig resultat av investeringene i forskning er utdanning av forskere i prosjektene som 
finansieres. Nyttige indikatorer er f.eks. gjennomføringstid og frafall i ph.d-utdanningen og 
gjennomsnittsalder ved disputas.   
 

Det er et mål for Forskningsrådet å bidra til at norske tildelinger i Horisont Europa øker. Spesielt er 
det ønskelig å øke andelen norske tildelinger fra ERC. Monitoriering av norske prosjekttildelinger fra 
Horisont Europa (spesielt ERC) til norske forskningsmiljøer som har hatt støtte fra 
Forskningsrådet, er derfor aktuelt.  
 
Overgang til åpen forskning og allmenn tilgang på kunnskapen som produseres i en sektor er en viktig 
forutsetning for faglig utvikling og utnyttelse av forskningsbasert kunnskap i andre sektorer. 
 

6.2 Forventede virkninger  
Investeringer i grunnleggende forskning spiller en avgjørende rolle for utvikling av forskning i alle 

sektorer. Grunnleggende forskning bidrar til å videreutvikle anerkjente vitenskapelige teorier og 

metoder som annen type forskning kan bygge videre på. Når den grunnleggende forskningen blir 

banebrytende, bidrar den til å flytte forskningen og skape nye forskningsfelt. Slik skaper den et 

rammeverk for helt ny forståelse og nye problemløsninger.  

 
Investeringene spiller også en viktig rolle i utviklingen av forskningssystemet. Gode 

finansieringsverktøy er avgjørende i karriereutviklingen til forskere på ulike stadier av deres karrierer 

og skal også bidra til kjønnsbalanse. Investeringene skal videre bidra til å utvikle faglige 

tyngdepunkter og bygge sterke forskningsmiljøer med potensiale til å flytte forskningsfronten 

innenfor sine fagfelt. Investeringene skal også fremme nasjonalt og internasjonalt 

forskningssamarbeid.  

Virkninger er ikke direkte resultater av FoU-prosjektene og en virkning kan derfor heller ikke 
relateres direkte til enkeltprosjekter eller bestemte søknadstyper. Imidlertid kan siteringer av 
forskningsartikler som er et resultat av prosjekter finansiert av Forskningsrådet, si noe 
om vitenskapelig gjennomslag. Tilsvarende kan sampublikasjoner og samarbeidsrelasjoner på tvers 
av institusjoner og land si noen om nasjonalt og internasjonalt samarbeid.  
 
Karriereutvikling for stipendiater og prosjektledere i prosjekter støttet 
av Forskningsrådet kan monitoreres gjennom NIFU's karrieremonitor når den er ferdig 
utviklet. Kjønnsbalansen i forskningssystemet monitoreres allerede av NIFU og kan benyttes for å si 
noe om virkninger.  
 
Gjennomslag i Horisont 2020 og Europa monitoreres allerede av Forskningsrådet.  
Det er også mulig å gjennomføre case-baserte studier som undersøker hvordan investeringer i 
grunnleggende forskning gjenfinnes i anvendt forskning eller innovasjoner flere år etterpå. Dette 
gjøres ikke regelmessig i dag, men kan være mulig å gjennomføre ved behov.  
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6.3 Forventede samfunnseffekter  
Samfunnseffekter omhandler langsiktige endringer på samfunnsnivå som følge av resultatene og 

virkningene. Jo lenger ut i effektkjeden en beveger seg, jo flere faktorer er det som har virket inn på 

en endring. 

Langsiktig, grunnleggende forskning har viktige samfunnseffekter, selv om potensialet for 
samfunnseffekter ikke gis hovedvekt ved tildelinger til det enkelte prosjekt. Under 
evalueringskriteriet "Virkninger og effekter" (Impact), vektlegges potensialet for akademisk 
gjennomslag som annen forskning kan bygge videre på. I utlysninger med tematiske føringer med 
klare mål om samfunnseffekter, vektlegges dette under det samme kriteriet.   
 
Samfunnets responsevne på framtidige utfordringer 

Porteføljestyrets investeringer i grunnleggende forskning utgjør en viktig kunnskapsberedskap som 

gjør samfunnet bedre rustet til å møte dagens og fremtidige utfordringer. 

At vi har en slik kunnskapsbase å ta av er lett å ta for gitt, men det forutsetter at samfunnet 

investerer kontinuerlig også i forskning som ikke umiddelbart ser ut til å ha nytteverdi. Formidling fra 

pågående prosjekter er ofte ikke tilstrekkelig for å skape forståelse for denne sammenhengen, 

ettersom effektene oppstår lenge etter at prosjekter er avsluttet.  

Synliggjøring av de langsiktige effektene er utfordrende, men viktig for å øke forståelsen og 

bevisstheten om hvor avhengig samfunnet er av bred kunnskap. Også effektene av eventuell mangel 

på ansvarlighet (RRI) i prosjekter i dag vil gjøre seg gjeldende på sikt.  

Samfunnets behov for kompetanse 

Våre universiteter og høgskoler skal utdanne kandidater i tilstrekkelig antall og med kompetanse som 

dekker behovene i samfunnet, både i offentlig og privat sektor. For å opprettholde og heve kvaliteten 

på utdanningen, er det viktig at også forskning i disse institusjonene holder høy kvalitet og man på 

enkelte områder også ligger i front internasjonalt.  

Porteføljestyrets investeringer innenfor livsvitenskap bidrar til gode karrieremuligheter for de beste 

forskertalentene i akademia. Dette påvirkes av kvaliteten på den utdanningen institusjonene gir.  

Innen livsvitenskapelig forskning er innovasjon og kommersialisering i form av patenter, etablering og 

involvering i produktutvikling, nye metoder og tjenester en viktig forutsetning for samfunnseffekter. 

Translasjonsforskning som har ført til forbedret klinisk praksis og bedre pasientbehandling er 

eksempler på viktige samfunnseffekter av livsvitenskapelig forskning. 

Mange faktorer i samfunnet bidrar til samfunnseffekten av livsvitenskapelig 

forskning. Spørreundersøkelser kan f.eks. si noen om befolkningens holdning til forskning (oppfatning 

av forskningens positive og negative effekter, samt nytten av forskning for det enkelte individ).    

 

Forskningsrådet vil følge utviklingen i forståelsen av begrepet impact i Horisont Europa og 

internasjonalt i sitt videre arbeid med å vurdere forskningens virkninger og effekter. Det er viktig at 

Forskningsrådets forståelse av impact er i størst mulig samsvar med hvordan forskningens 

samfunnseffekter vurderes internasjonalt.    

En kortfattet sammenstilling av investeringslogikken som ligger til grunn for porteføljeplanen er vist i 

vedlegg 1.  
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7 Finansiering 
Porteføljestyrets egne investeringer er i prosjekter finansiert gjennom den åpne konkurransearenaen 

for Banebrytende forskning (FRIPRO) og institusjonsforankrede strategiske prosjekter innenfor 

livsvitenskap. Styrets egne investeringer utgjør i underkant av 20 prosent av livsvitenskapsporteføljen 

i 2020. Resterende ca. 80 prosent er investeringer i prosjekter som er rettet mot å løse kunnskaps- og 

samfunnsutfordringer i privat og offentlig sektor og fremme verdiskapning i næringslivet, spesielt 

innenfor helse, bioteknologi, landbasert mat og bionæringer og hav. I tillegg omfatter porteføljen 

den norske deltagelsen i Horisont Europa innenfor livsvitenskap (se figur 2).  

 
Porteføljestyrets egne investeringer er finansiert over Kunnskapsdepartementets budsjettpost for 
langsiktig, grunnleggende forskning (post 52). Flere departementer bidrar i å finansiere 
livsvitenskapsporteføljen. De største bidragsyterne er Kunnskapsdepartementet, Helse- og 
omsorgsdepartementet (HOD), Landbruks- og matdepartementet (LMD) og Nærings- og 
fiskeridepartementet (NFD).  
 



 

 

 

 EGNE TILTAK 

1. Investere i de kvalitativt beste prosjektene 
2. Gi råd om å videreutvikle systemet for 

kvalitetssikring i søknadsbehandlingen  
3. Gi råd om utforming av vurderingskriterier  
4. Videreutvikling av Banebrytende forskning 

(FRIPRO)i tråd med ERC og andre arenaer i 
Horisont Europa 

5. Videreutvikle satsninger for unge 
forskertalenter og fremragende etablerte 
forskere 

6. Fremme at Forskningsrådet skal støtte 
grunnleggende og fremragende forskning  

7. Stimulere til innovasjon og tidlig fase 
kommersialisering av resultater fra 
banebrytende prosjekter 

8. Stimulere norske studenter, stipendiater og 
forskere til å søke internasjonale 
programmer og utlysninger og delta i 
nasjonalt og internasjonalt forsknings- og 
innovasjonssamarbeid 

9. Sikre god oppfølging av Forskningsrådets 
policy for åpen forskning inkl FAIR prinsippet 
for datahåndtering 

10. Gi råd til områdestrategien i Norsk veikart for 
forskningsinfrastruktur 

11. Samarbeid om utlysninger og satsninger i 
tematiske porteføljer (evt nye fellesløft) 

 

TILTAK HOS ANDRE 
1. Øke investeringene til fremragende 

grunnleggende forskning basert på 
åpen konkurranse på tvers av fag og 
tema  

2. Videreutvikle vurderingskriterier og 
finansieringsordninger for 
grensesprengende forskning og radikal 
innovasjon  

3. Styrke forskningsinfrastruktur for 
livsvitenskapelig forskning 

4. Videreutvikle Forskningsrådets 
virkemidler for å fremme særlig sterke 
forskere på alle karrieretrinn 

5. Videreutvikle Forskningsrådets 
virkemidler for å bygge fremragende 
forskningsmiljøer 

6. Videreføre og synliggjøre MRCA-TOPP-
UT-ordningen for utgående MSCA 
stipendiater som insentiv til mobilitet 

7. Utlysning av forsker- og kompetanse 

og samarbeidsprosjekter innenfor 

fagområder hvor grunnforskning bør 

styrkes innenfor Strategiens 

prioriterte områder 
8. Utlysninger rettet mot utvikling av 

fagmiljøer innenfor tematiske 
satsninger   
  
 

FORSKNINGSRÅDETS STRATEGI  

1 Grensesprengende forskning og radikal innovasjon 

2 Velfungerende forsknings- og innovasjonssystem 

BRUKERMÅL 
1. Forskningsmiljøene utfører 

nyskapende forskning av høy 
kvalitet 

2. Forskerutdanningen holder høy 
internasjonal kvalitet og de beste 
forskerne har attraktive 
karriereveier 

3. Norge har finansieringsordninger 
for fremragende forskning  

4. Forskningsmiljøene følger beste 
praksis innenfor åpen forskning og 
har høy etisk standard 

5. Forskningsmiljøene har tilgang på 
relevant, oppdatert og bredt 
tilgjengelig forskningsinfrastruktur 

6. Livsvitenskapelige forskere bidrar 
aktivt til bærekraftig omstilling på 
viktige samfunnsområder  

7. Det er gjensidig 
kunnskapsutvikling mellom 
grunnforskningsmiljøer og miljøer 
som driver med anvendt forskning 
og innovasjon 

8. Utfordringer og behov i forskning, 
samfunn og næringsliv er 
utgangspunkt for tverrfaglig 
samarbeid og konvergens mellom 
livsvitenskapsfag- og 
teknologiområder og humanistiske 
og samfunnsvitenskapelige fag ved 
forskningsinstitusjonene 

SAMFUNNSMÅL 
1.Norsk livsvitenskapelig 

grunnforskning er fremragende 

og av høy vitenskapelig kvalitet 

 

2. Livsvitenskapelig forskning 

bidrar til å løse store 

bærekrafts- og 

samfunnsutfordringer 

 

3. Livsvitenskaplig forskning 

leverer kunnskap som muliggjør 

fornyelse i næringsliv og 

offentlig sektor  

Prosjekter 
• Prosjekter av høy vitenskapelig kvalitet og med 

potensial for å være grensesprengende  
• Kompetanse- og samarbeidsprosjekter og 

eksperimentelle prosjektformer (f.eks idelab) 
• Vitenskapelig infrastruktur 

 

Resultater 
• Ny kunnskap og nye metoder 
• Nye oppfinnelser og konsepter 

 

 

Vedlegg: Illustrasjon av investeringslogikken som ligger til grunn for porteføljeplanen 
For oversiktens skyld er det i illustrasjonen brukt korte, stikkordsmessige formuleringer. 
Se teksten for fullstendige beskrivelser. 

 
 

Virkninger 
• Velfungerende konkurransearenaer 

for forskning 
• Flere fremragende fagmiljøer 
• Attraktiv karriereutvikling for unge 

forskertalenter 
• Bedre uttelling i Horisont Europa, 

spesielt ERC 
 

Samfunnseffekter 
• Kunnskapsberedskap for 

kommende 
samfunnsutfordringer 

• Bedre kunnskap om 
eksisterende 
samfunnsutfordringer 

• Forskningen innen 
livsvitenskap bidrar til 
omstilling mot et mer 
bærekraftig samfunn  
 

 



 

 

 

 

 

   

 

Porteføljeplan  
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Sammendrag 
Porteføljeplanen for naturvitenskap og teknologi skal bidra til å realisere Forskningsrådets strategi og 

danner grunnlaget for Forskningsrådets bevilgninger innen naturvitenskap og teknologi.  

Et hovedmål i planen er å fremme forskning av høy vitenskapelig kvalitet som er med på å flytte 

forskningsfronten, og å bygge fagmiljøer på høyt internasjonalt nivå. Denne forskningen utgjør en 

viktig kunnskapsberedskap som gjør samfunnet bedre rustet til å møte dagens og framtidige 

utfordringer. Porteføljen skal bygge opp under et velfungerende forskningssystem som fremmer 

åpen forskning, gjør forskningsinfrastrukturer tilgjengelige og styrker internasjonalt samarbeid. 

Forskningen som finansieres skal også gi et viktig bidrag til å løse store bærekraft- og 

samfunnsutfordringer ved at den kan tas i bruk i omstilling av næringsliv og offentlig sektor.  

Porteføljestyret skal finansiere de beste prosjektene innen naturvitenskap og teknologi ut fra 
formålet med satsingen Banebrytende forskning (FRIPRO) der vitenskapelig kvalitet er et avgjørende 
kriterium. Porteføljestyret har i tillegg et fagansvar for naturvitenskap og teknologi og vil arbeide for 
å styrke forskningsinnsatsen på fagområdene innen Forskningsrådets tematiske satsinger.  

God rekruttering og attraktive karriereveier for de beste forskerne er viktig for å bygge fremragende 
fagmiljøer. Bare slik kan kvaliteten i forskningen opprettholdes og videreutvikles. Forskningsrådets 
virkemidler skal stimulere institusjonenes arbeid med forskerrekruttering og karriereutvikling og 
bidra til å fremme kjønnsbalanse og mangfold. Forskningsrådet vil også arbeide for å fremme åpen 
forskning på fagområdenes egne premisser.  

For å styrke den vitenskapelige kvaliteten i forskningen bør norske forskningsmiljøer ha høye 

ambisjoner om uttelling i Horisont Europa og andre internasjonale utlysninger. Forskningsrådet vil 

videreutvikle virkemidler som støtter opp under dette. Samtidig skal Forskningsrådet supplere EUs 

forskningsagenda på områder av stor betydning for Norge.  

I planen ligger det forventninger om at investeringene gir konkrete resultater, virkninger og effekter i 

forskningssystemet og samfunnet for øvrig. Planen beskriver også mulige metoder for å måle dette. 
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1 Innledning 
Forskningsrådet har lagt om bevilgningsvirksomheten fra programdrift til porteføljestyring. Dette 

innebærer at prosjektene finansiert av Forskningsrådet nå er strukturert i 16 porteføljer med egne 

porteføljestyrer. Disse styrene har også ansvar for fremtidige bevilgninger til prosjekter innen sine 

ansvarsområder. Forskningsrådets bevilgninger i forskning og høyere utdanning gir store 

samfunnseffekter i form av kunnskapsberedskap, kompetanseutvikling, og en høyt utdannet og 

produktiv arbeidsstyrke. Denne forskningen er avgjørende for utvikling av samfunnet og omstilling av 

næringslivet. Det er derfor naturlig å se på Forskningsrådets bevilgninger som investeringer i 

forskning. Forskningsrådets investeringer skal støtte opp under forskningsinstitusjonenes og 

næringslivets aktiviteter innen forskning og innovasjon. 

Porteføljeplanene tar utgangspunkt i Forskningsrådets strategi1 og beskriver hvordan den skal 

iverksettes gjennom de forskjellige porteføljestyrene. Planene er videre basert på en analyse av 

relevant innsats innenfor de områdene porteføljen omfatter. Dette inkluderer innsats i regi av 

Forskningsrådet sammen med øvrig innsats nasjonalt og i EU.  

Tre av porteføljene er faglig orientert: Humaniora og samfunnsvitenskap, Livsvitenskap og 

Naturvitenskap og teknologi. Til sammen omfatter de Forskningsrådets totale innsats innen alle 

fagområder. Forskningsinstitusjonene og forskere i hele karriereløpet er viktige målgrupper for 

planene. 

Forskningsrådet har i tillegg 13 andre porteføljer som dekker de tematiske områdene i 

Forskningsrådets strategi. Det utarbeides egne porteføljeplaner for investeringer innen disse 

områdene.  

Porteføljeplanen for naturvitenskap og teknologi har spesielt fokus på forskning av høy vitenskapelig 

kvalitet og å bygge fagmiljøer på høyt internasjonalt nivå. Planen beskriver både Forskningsrådets 

investeringer og bevilgninger til norske miljøer fra EU. 

Porteføljestyret for naturvitenskap og teknologi har sammen med de to andre fagporteføljestyrene 

også ansvar for å vurdere fagdimensjonen i Forskningsrådets 13 tematiske porteføljer. 

Porteføljestyret skal gi råd om faglig fornyelse og hvordan potensialet i naturvitenskapelig og 

teknologisk forskning kan utnyttes best mulig for å oppnå målene i Forskningsrådets strategi. 

2 Porteføljens omfang 
Denne porteføljeplanen omfatter Forskningsrådets totale innsats innen Porteføljestyret for 

naturvitenskap og teknologi2 sitt ansvarsområde. Dette kalles porteføljen for naturvitenskap og 

teknologi og omfatter alle forskningsråds- og EU-prosjekter slik de er beskrevet innen de fire 

porteføljedimensjonene: 

Fag/teknologi 

Porteføljen består av alle prosjekter som er faglig merket naturvitenskap (fagkode 400) og teknologi 

(fagkode 500) unntatt faggruppene basale biofag (kode 47F), zoologiske og botaniske fag (kode 48F) 

og bioteknologi (kode 59F). (Disse faggruppene inngår som en del av porteføljen innen livsvitenskap.) 

 
1 Idekraft verden trenger (Strategi for Norges forskningsråd 2020-2024) 
2 Porteføljestyret for naturvitenskap og teknologi  

https://www.forskningsradet.no/contentassets/6ccb7b14c18a48ee974acd78fc64efba/strategi_2020-2024_bm_utskrift.pdf
https://www.forskningsradet.no/om-forskningsradet/portefoljer/naturvitenskap-og-teknologi/
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I 2020 bevilget Forskningsrådet totalt 5,46 mrd. kroner til denne fagporteføljen. Dette utgjorde 53 

prosent av Forskningsrådets bevilgninger i 2020.   

Porteføljestyret har i tillegg ansvar for Vitensentersatsingen3. 

Tema 

Forskningsrådets merkesystem angir over tretti tematiske områder. Porteføljen innen naturvitenskap 

og teknologi er imidlertid ikke tematisk avgrenset og omfatter i prinsippet alle tema som 

har/benytter forskning innen den faglige avgrensingen over. En stor del av porteføljen ligger innen 

temaene informasjons- og kommunikasjonsteknologi, energi, transport og lavutslipp, petroleum, 

havbruk og klima- og polarforskning. 

Anvendelsesområder 

Porteføljen innen naturvitenskap og teknologi dekker alle bransjer og samfunnssektorer, og er ikke 

avgrenset med hensyn til anvendelsesområde. Resultater fra prosjektene kan anvendes i alle 

samfunnssektorer og bransjer. Forskningen innen naturvitenskap og teknologi bidrar til å utvikle et 

nødvendig kunnskapsgrunnlag for å forstå og håndtere et bredt spekter av samfunnsutfordringer. 

Forskning, utvikling og innovasjon (FoUoI)-verdikjede 

Forskningsrådet merker sine prosjekter som grunnleggende forskning, anvendt forskning eller 

utviklingsarbeid i henhold til Frascati manualen4. 

For mange fagområder er det ikke tydelige skiller mellom grunnleggende og anvendt forskning. For å 

ha kunnskap om fagområdene og porteføljenes profil på aggregert nivå er det likevel viktig å ha 

oversikt over fordelingen mellom grunnleggende og anvendt orientert forskning. Det er også viktig 

for å ha oversikt over profilen til de ulike virkemidlene Forskningsrådet benytter.  

I 2020 var om lag halvparten av porteføljen innen naturvitenskap og teknologi anvendt forskning, ca. 

43 prosent var grunnleggende forskning, mens resten besto av utviklings- og kommersialiserings-

prosjekter. 

3 Investeringsmål 
Tiltakene i denne porteføljeplanen skal bidra til å realisere hovedmålene i Strategi for Norges 

forskningsråd 2020-20245, spesielt målene Grensesprengende forskning og radikal innovasjon og 

Velfungerende forsknings- og innovasjonssystem. Tiltakene skal også bidra til å styrke 

naturvitenskapelig og teknologisk forskning innen de strategiske områdene i strategien. 

Forskningsrådet følger gjennom sin strategi opp regjeringens langtidsplan for forskning og høyere 

utdanning6
. 

 
3 Et vitensenter er et populærvitenskapelig opplevelses- og læresenter innenfor matematikk, naturvitenskap og 
teknologi der de besøkende lærer ved å eksperimentere selv. 
4 Frascati-maunalen 2015 
5 Forskningsrådets strategi 2020-2024 
6 Meld. St. 4 (2+18-2019) Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019-2028 

https://www.vitensenter.no/
https://www.nifu.no/wp-content/uploads/2021/03/Frascati-2015-norsk.pdf
https://www.forskningsradet.no/nyheter/2020/forskningsradets-strategi-20202024/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-4-20182019/id2614131/
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Investeringsmålene er forankret i Forskningsrådets strategi og består av samfunnsmål og brukermål i 

henhold til Direktoratet for økonomistyring7. De tiltakene som settes i gang av Forskningsrådet, skal 

resultere i forventede virkninger og samfunnseffekter i henhold til investeringslogikken (se figur 1). 

En kortfattet sammenstilling av investeringslogikken som ligger til grunn for porteføljeplanen er vist i 

vedlegg 1.  

 

 

Figur 1. Illustrasjon av investeringslogikken som ligger til grunn for porteføljeplanen. 

3.1 Samfunnsmål 
Samfunnsmålene beskriver hvilke samfunnseffekter forsknings og innovasjonsinnsatsen skal 

innrettes mot. Porteføljeplanen for naturvitenskap og teknologi har tatt inn følgende samfunnsmål 

fra Forskningsrådets strategi: 

1. Norge har en solid kunnskapsbase med grunnleggende og grensesprengende 

naturvitenskapelig og teknologisk forskning av høy vitenskapelig kvalitet 

2. Forskningssystemet fremmer åpenhet, tilgjengelige infrastrukturer og internasjonalt 

samarbeid 

3. Naturvitenskapelig og teknologisk forskning bidrar til å løse store bærekraft- og 

samfunnsutfordringer 

3.2 Brukermål 

En nødvendig forutsetning for å realisere samfunnsmålene er et velfungerende forsknings- og 

innovasjonssystem. Forskningsrådet skal bringe aktørene i forskningsinstitusjonene, næringslivet, 

offentlig sektor og samfunnet for øvrig sammen for å frambringe nyskapende og nyttig forskning 

samt innovasjoner som er en forutsetning for å kunne nå samfunnsmålene. I porteføljen for 

naturvitenskap og teknologi er forskningsinstitusjonene viktige. Forskningsinstitusjonene og forskere 

i hele karriereløpet er viktige for å oppnå målene, og de er i hovedsak målgruppen for investeringer 

og rådgivende tiltak.  

Denne porteføljeplanen har følgende brukermål: 

 
7 Kort om mål- og resultatstyring i statlig styring - DFØ (dfo.no)  

https://dfo.no/fagomrader/mal-og-resultatstyring/kort-om-mal-og-resultatstyring-i-statlig-styring
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1. Forskningsmiljøene utfører forskning som bidrar til å flytte forskningsfronten 

2. Forskerutdanningen holder høy internasjonal kvalitet og fremragende forskerne har 

attraktive karriereveier 

3. Forskningsmiljøene har relevante, oppdaterte og bredt tilgjengelige 

forskningsinfrastrukturer 

4. Forskningsmiljøene følger beste praksis innen åpen forskning 

5. Forskningen innen naturvitenskap og teknologi bidrar til bærekraft og grønne omstillinger 
på viktige samfunnsområder 

6. Det er stor grad av kunnskaps- og kompetanseoverføring mellom grunnforskningsmiljøer 

og anvendte forskningsmiljøer  

7. Utfordringer og behov i forskning, samfunn og næringsliv er utgangspunkter for 

nysgjerrighetsdrevet tverrfaglig samarbeid mellom forskningsmiljøer og konvergens 

mellom fagområder 

4 Prioriteringer 
I dette kapittelet er porteføljestyrets prioriteringer beskrevet. Prioriteringene er gruppert i faglige og 

teknologiske prioriteringer, tematiske prioriteringer, prioriterte anvendelsesområder, strukturelle 

prioriteringer og prioriteringer i forhold til EUs rammeprogram. 

4.1 Faglige og teknologiske prioriteringer 

Grunnleggende forskning innen naturvitenskapelig og teknologi 

Porteføljestyret har ansvar for å investere i prosjekter innen naturvitenskap og teknologi for å 

fremme forskning av høy vitenskapelig kvalitet og for å bygge fagmiljøer på høyt internasjonalt nivå. 

Porteføljestyret har direkte ansvar for investeringer i regi av Banebrytende forskning (FRIPRO) innen 

naturvitenskap og teknologi. Dette er en åpen, nasjonal konkurransearena som skal fremme 

grunnleggende forskning av dristig og nyskapende karakter, og som favner alle fag og disipliner. 

Denne satsningen skal også muliggjøre en karriere for unge forskertalenter og bidra til økt mobilitet 

for forskere tidlig i deres karriere. Det er et mål å fortsette arbeidet med å utvikle og styrke FRIPRO 

også som virkemiddel for å fremme grensesprengende forskning i tråd med målsetningen i 

Forskningsrådets strategi. Dette vil bidra til å videreutvikle sterke norske forskningsmiljøer og 

kvalifisere fremragende forskere for deltakelse i ERC8. Det vil også gi et nødvendig fundament for den 

tematiske forskningen rettet mot å løse samfunnsutfordringene definert i Forskningsrådets strategi. 

Fagansvar 

Porteføljestyret for naturvitenskap og teknologi er ett av tre fagporteføljestyrer9 som er gitt et 

ansvar i å vurdere fagdimensjonen i bredden av Forskningsrådets porteføljer. Porteføljestyret skal gi 

råd om faglig fornyelse innen fagporteføljen og hvordan potensialet i naturvitenskapelig og 

teknologisk forskning kan utnyttes best mulig i Forskningsrådets tematiske satsinger og i 

Forskningsrådets totale portefølje. 

 
8 European Research Council (ERC) 
9 Porteføljestyrene for humaniora og samfunnsvitenskap, livsvitenskap og naturvitenskap og teknologi. 

https://erc.europa.eu/
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Porteføljestyret har ansvar for å vurdere om porteføljen totalt sett holder tilstrekkelig faglig kvalitet 

og bidrar til faglig fornyelse, både i bredden og på tvers av disiplinene, samtidig som den også 

oppfyller tematiske prioriteringer.  

Fagevalueringer 

En del av Forskningsrådets oppdrag er å sørge for evaluering av kvaliteten i norsk forskning. Alle 

faggruppene innen naturvitenskap og teknologi har tidligere vært gjennom to runder med 

fagevalueringer med ca. ti år mellom hver runde. Den siste fagevalueringen innen naturvitenskap og 

teknologi var evalueringen av deler av teknologifagene publisert i 201510. Evalueringene har hatt stor 

betydning for å identifisere hvor det er behov for fagutvikling og for iverksettelse av tiltak på 

nasjonalt nivå.  

Kunnskapsdepartementet har tatt initiativ til et prosjekt for å utvikle evaluering av norsk forskning og 
høyere utdanning, inkludert fagevalueringene som gjennomføres av Forskningsrådet. Rammene for 
framtidige fagevalueringer ble besluttet våren 2021 basert på konklusjonene og anbefalingene fra 
dette utviklingsprosjektet11. Planlegging av de neste evalueringene av naturvitenskapelig og 
teknologisk forskning i Norge har startet opp, og endelig innretning og tidsplan vil bli klar i løpet av 
våren 2022.  
 
Tverrfaglighet 

Tverrfaglig forskning er ikke et mål i seg selv, men et virkemiddel for å realisere andre målsettinger. 
Mye forskning av høy kvalitet er ikke nødvendigvis tverrfaglig. Tverrfaglig samarbeid, enten mellom 
fagdisipliner innenfor samme fagområde eller på tvers av fagområder, vil være motivert av 
forskningsspørsmålene man jobber med. Komplekse forskningsspørsmål krever ofte at forskere fra 
svært ulike fag arbeider sammen for å oppnå ny kunnskap som ikke ville vært mulig uten tverrfaglig 
samarbeid. Tverrfaglig forskning kan dermed bidra til fagutvikling og til å flytte forskningsfronten12. 

Forskningsrådet har opprettet en egen søknadstypevariant, Store tverrfaglige forskningsprosjekter, 
som skal understøtte denne type forskning.  

I tematiske satsinger er tverrfaglighet ofte en forutsetning for å bringe fram kunnskap for å håndtere 

store samfunnsutfordringer. Her er spørsmålene gjerne av en slik karakter at de krever ny kunnskap 

fra mange fag. I mange sammenhenger vil det også være behov for samarbeid på tvers av 

samfunnssektorer og involvering av interessenter og innbyggere, i tråd med prinsippene innen åpen 

forskning, for å sikre at forskningen er mest mulig relevant og kan få effekt. Forskningsrådet 

samarbeider med forskningsinstitusjonene om å støtte store tverrfaglige forskningsprosjekter. 

Formålet er, i tillegg til å finansiere slik forskning, å bygge opp kapasiteten innen norske tverrfaglige 

forskningsmiljøer slik at vi er bedre rustet til å møte komplekse nasjonale og globale 

samfunnsutfordringer.   

Det er behov for mer kunnskap om metodikken for å vurdere kvaliteten på tverrfaglige søknader. 

Forskningsrådet har satt i gang et prosjekt som skal utvikle kunnskapsgrunnlaget på dette området. 

Systematiske evalueringer av tverrfaglige satsinger vil i tillegg gi økt kunnskap om tverrfaglig 

forskningssamarbeid. 

 
10 Basic and log-term research within engineering Science in Norway 
11 Evaluering av norsk forskning og høyere utdanning  
12 Interdisciplinary research: Constructing a level playing field 

https://www.forskningsradet.no/om-forskningsradet/publikasjoner/2015/basic-and-long-term-research-within-engineering-science-in-norway3/
https://www.regjeringen.no/contentassets/cb30ab12cc3c4df3886b28a55ba419e0/rapport-om-evaluering-av-forskning-og-hoyere-utdanning-endelig-versjon.pdf
file://///nfr-cl4-felles/Felles/VIT-F.SYST/ÅPENARENA/1%20Investering/PSNATEK%20-%20Porteføljestyret%20for%20naturvitenskap%20og%20teknologi/Porteføljeplaner/Versjon%202/orskningsradet.no/contentassets/5358f3a91d2046818ca271c3f9209cf3/interdisciplinary-research-policy-brief-from-rcn-international-advisory-board-2019.pdf
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4.2 Tematiske prioriteringer 
Porteføljen innen naturvitenskap og teknologi inneholder mange tematiske prioriteringer. De største 

bidragene kommer fra porteføljene som følgende porteføljestyrer har investeringsansvar for:  

• Muliggjørende teknologier (IKT, nanoteknologi og bioteknologi) 

• Energi, transport og lavutslipp 

• Petroleum 

• Hav 

• Klima- og polarforskning 

Disse porteføljene er omtalt i porteføljeplanene til de respektive tematiske porteføljestyrene og vil 

ikke bli spesifikt omtalt her. Det er imidlertid viktig at det er en fornuftig balanse mellom 

grunnleggende og anvendt forskning i de tematiske porteføljene. I de tilfeller hvor det er en stor 

ubalanse mellom grunnleggende og anvendt forskning i porteføljene, vil Porteføljestyret gå i dialog 

med de aktuelle tematiske porteføljestyrer for å diskutere hvilke tiltak som bør iverksettes for å få en 

bedre balanse. 

Denne porteføljeplanen omhandler ikke nye tematiske satsinger i Forskningsrådet, eller endret fokus 

i eksisterende satsinger. Slike endringer skjer enten i utarbeidelsen av Forskningsrådets strategi, eller 

i revisjonen av de tematiske porteføljeplanene. Unntaket er Romforskning som Porteføljestyret for 

naturvitenskap og teknologi har et direkte ansvar for. 

Romforskning 
Porteføljestyret har ansvaret for følgeforskning knyttet til deltakelse i romorganisasjoner og 

romrelevante forskningsinfrastrukturer som ESA (European Space Agency), EISCAT (European 

Incoherent SCATter) og NOT (Nordic Optical Telescope).  

Bruken av rommet er tett innvevd i dagens samfunn. Satellittjenester som GPS og kommunikasjons-

satellitter som formidler alt fra fjernsyn til data- og telenettverk, brukes hver dag av de fleste av oss 

og er sentralt i alt fra redningstjeneste og navigasjon til værmelding og miljøovervåking. Norsk 

romindustri omsetter for om lag 8 mrd. kroner årlig13. 

Norsk romrelatert forskning har tidligere bidratt med mye av grunnlaget for utviklingen av norske 

romrelaterte næringer14. Dagens innsats i regi av Forskningsrådet er hovedsakelig rettet mot de 

grunnleggende forskningsmiljøene i universitets- og høyskolesektoren og i instituttsektoren, mens 

Norsk Romsenter håndterer satsingen mot norsk næringsliv. Norsk romrelatert forskning er viktig for 

å forstå klima- og miljøendringer og har også bidratt med mye av grunnlaget for utviklingen av norske 

romrelaterte næringer. Det er behov for en forsterket innsats innen romforskning rettet mot anvendt 

og næringsrelevant forskning, gjerne i samspill med andre virkemiddelaktører. 

Norge bruker betydelige summer på deltakelse i romorganisasjoner og romrelevante 

forskningsinfrastrukturer som ESA, EISCAT, NOT og EUs romprogram15. Midlene bevilget til 

romforskning skal bidra til å maksimere den forskningsmessige utnyttelsen av disse investeringene 

for norske forskere. Satellittprosjektene i ESAs romforsknings- og jordobservasjonsprogram er svært 

langsiktige. Det går typisk 20-30 år fra en forskningssatellitt foreslås til datainnhentingen og analysen 

av dataene fra den er fullført. Det er derfor viktig å sikre en tilstrekkelig og stabil langsiktig 

 
13 Norsk romindustri  
14 Meld. St. 10 (2019-2020) Høytflyvende satelitter – jornære formål (En strategi for norsk romvirksomhet)  
15 Forordning EUs romprogram  

https://www.romsenter.no/no/Fagomraader/Naeringsutvikling/Norsk-romindustri2
https://www.regjeringen.no/contentassets/81ef9083ea904edb953e3c7109f187f7/no/pdfs/stm201920200010000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2018/sep/forordning-eus-romprogram/id2611734/
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finansiering av norsk deltakelse i slike prosjekter. Midlene til romforskning skal også bidra til å få 

fram en ny generasjon romforskere.  

Forskningen som finansieres gjennom satsingen på romforskning, har et sterkt internasjonalt preg. 

Dette er en konsekvens av at enkeltprosjektene er for kostbare for et land alene, og at satsingen er 

rettet mot utnyttelsen av at Norge er medlem i de internasjonale organisasjonene og 

forskningsinfrastrukturene til ESA, EISCAT og NOT. De norske aktørene deltar i stor grad i 

internasjonale konsortier som resulterer i betydelig internasjonalt vitenskapelig samarbeid. 

Innen satsingen på romforskning er det tre prioriterte forskningsområder:  

1. Sol-jord fysikk med vekt på forståelse av grunnleggende prosesser i solen og dens atmosfære og 

hvordan solvind og solaktivitet påvirker jordas øvre atmosfære og det globale miljøet  

2. Universets oppbygning og utvikling, inkludert planetologi, med vekt på forståelsen av 

fundamentale astrofysiske prosesser 

3. Jordobservasjon fra satellitter, inkludert metodeutvikling for bruk av informasjon samlet inn av 

satellitter, med vekt på klimaovervåkning, ressurskartlegging, forurensning ved 

petroleumsvirksomhet, overvåkning, operasjonsstøtte og forvaltning av polarområdene 

Fagevalueringene av fysikk og geofag vil bidra til et kunnskapsgrunnlag for en eventuell utvidelse av 

disse prioriteringene. 

Samspill mellom grunnleggende forskning og tematiske satsinger 
Mesteparten av Forskningsrådets innsats på grunnleggende forskning innen naturvitenskap og 

teknologi skjer i de tematiske satsingene. 

Covid19-pandemien har vist at et solid kunnskapsfundament gjennom en satsning på langsiktig 

grunnleggende forskning er viktig, men også at forskningsinstitusjonene er fleksible og raskt kan 

etablere samarbeid for å løse viktige samfunnsutfordringer når situasjonen krever det. Det er derfor 

nødvendig å ivareta langsiktighet og bredde i forskningen kombinert med evnen til fleksibilitet og 

omstilling dersom det er nødvendig. 

Det er et mål å skape en god balanse mellom langsiktig grunnleggende forskning, målrettet 

kompetanseoppbygging og anvendt forskning i porteføljen for naturvitenskap og teknologi. 

Grunnleggende og anvendt forskning samt målrettet kompetanseoppbygging finansieres i stor grad i 

regi av de tematiske satsingene, mens mye av den frie grunnleggende forskningen finansieres 

gjennom de tre fagporteføljestyrene. For de tematiske satsingene vil naturvitenskap og teknologi, 

livsvitenskap og humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning være viktig for å forstå og redusere 

barrierene for implementering av ny teknologi og kompetanse fremover. I denne planperioden vil det 

derfor være naturlig å øke innsatsen for å integrere ulike vitenskapelige forskningsområder mellom 

tematiske porteføljer og fagporteføljer.   

For å forsterke innsatsen innenfor tematiske satsinger er det viktig at det også investeres ytterligere i 

grunnleggende forskning. Et viktig resultat av forskningen innen naturvitenskap og teknologi er den 

målrettede kompetanseoverføringen som tar resultater fra grunnleggende forskning over til anvendt 

forskning innenfor målrettede satsninger og videre til kommersialisering.  
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4.3 Prioriterte anvendelsesområder 

Den brede fagporteføljen innen naturvitenskap og teknologi bygger opp under satsinger i tematiske 

porteføljer og anvendelsene vil avhenge av målsettinger i disse porteføljene.   

Den grunnleggende forskningen gir nye innsikter som endrer kunnskapsområder og fungerer i et 

fruktbart samspill med anvendt forskning og innovasjon. Samtidig gir grunnleggende forskning en 

nødvendig kunnskapsmessig beredskap til å kunne takle nye og ukjente utfordringer i fremtiden. 

Porteføljestyrets egne investeringer (med unntak av Vitensentersatsingen) skal i all hovedsak gå til 

grunnleggende forskning av høy kvalitet og har som mål å bidra til å flytte kunnskapens grenser. 

Overføring av denne kunnskapen til bestemte anvendelsesområder er et viktig resultat av den 

grunnleggende forskningen.  

4.4 Strukturelle prioriteringer 

Grensesprengende forskning er et hovedmål i Forskningsrådets strategi. For å realisere dette målet 

er det nødvendig å prioritere grunnleggende forskning. Hovedmålet om velfungerende 

forskningssystem tilsier at det er nødvendig å prioritere attraktive karriereveier, tilgjengelig 

forskningsinfrastruktur, åpen forskning, internasjonalt samarbeid og etisk og samfunnsansvarlig 

forskning.  

Grunnleggende forskning 

Forskningsrådet investerer i grunnleggende forskning både innen målrettede satsinger som 

Banebrytende forskning (FRIPRO) og Sentre for fremragende forskning (SFF) der vitenskapelig kvalitet 

er det avgjørende kriterium, og i tematiske satsinger der samfunnsmessig relevans er prioritert. 

Porteføljestyret har et spesielt ansvar for å sikre at de investeringer det gjør støtter grunnleggende 

forskning innen naturvitenskap og teknologi med vitenskapelig kvalitet som det avgjørende 

kriterium. Finansiering av slik nysgjerrighetsdrevet forskning gjennom åpne arenaer uten tematiske 

føringer er viktig for å bygge grunnleggende kunnskap også på områder som ikke for øyeblikket er 

prioriterte. Denne forskningen er en viktig del av samfunnets kunnskapsberedskap og gjør samfunnet 

bedre rustet til å håndtere framtidige utfordringer. 

Forskningsrådet mottar langt flere søknader til fagporteføljestyrene med høy vitenskapelig kvalitet 

enn det er midler til å innvilge.16 Gjennom felles søknadsbehandling på tvers av Forskningsrådets 

satsinger kan imidlertid samme søknad bli vurdert for finansiering i forskjellige porteføljestyrer. Dette 

betyr at et prosjekt som ikke får finansiering fra fagporteføljestyrene, likevel kan få bevilgning i en av 

de tematiske satsingene. Porteføljestyrets investeringer gjennom FRIPRO inngår som en del av 

Forskningsrådets helhetlige investeringsvirksomhet.  

Forskningsrådet har gjennomgått forskningsfinansieringen i Norden, og den viser at Norge skiller seg 

ut ved at en liten andel av den grunnleggende forskningen finansieres gjennom åpne nasjonale 

konkurransearenaer. For å fremme høy kvalitet i langsiktig grunnleggende forskning har 

Forskningsrådet som mål å øke finansieringen av åpne arenaer for grunnleggende, 

nysgjerrighetsdrevet forskning.17 

 
16 Technopolis; A Good Council? Evaluation of The Research Council of Norway, 2012 
17 Forskningsrådets råd til Kunnskapsdepartementet om FoU investeringene i Statsbudsjettet for 2022  

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kd/vedlegg/forskning/rapporter/evaluation-of-the-research-council-of-norway.pdf
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Evalueringen av Sentrene for fremragende forskning i 202018 konkluderer med at ordningen har vært 

en suksess som har lykkes godt med å heve kvaliteten i norsk forskning, og har hatt positiv effekt på 

forskningssystemet. 

Langsiktig grunnleggende forskning er også et fundament i verdikjeden for kunnskapsutvikling som er 

nødvendig for innovasjon og for å forstå og håndtere dagens samfunnsutfordringer. Grunnleggende 

forskning er en viktig forutsetning for og bestanddel i tematisk forskning, for eksempel for å nå 

bærekraftsmål eller for industriutvikling.  

For å sikre god dynamikk innen forskning og innovasjon er det viktig med en god balanse og et godt 
samspill mellom grunnleggende forskning, anvendt forskning og innovasjon i den totale porteføljen 

til Forskningsrådet. I 2020 var andelen grunnleggende forskning om lag 40 prosent i Forskningsrådets 
totale portefølje av prosjekter (53 prosent anvendt forskning, 7 prosent utviklingsarbeid). I 
Forskningsrådets portefølje som er 100% merket med naturvitenskap og teknologi, var andelen 
grunnleggende forskning 49% i 2020 (44% anvendt forskning og 7% utviklingsarbeid).  

Forskningsrådets investeringer i grunnleggende forskning skjer på basis av behandling av søknader 
rettet mot ulike tematiske satsinger og den åpne arenaen FRIPRO. Denne behandlingsprosessen er 
svært avgjørende for Forskningsrådets investeringer i grunnleggende forskning. En viktig del av 
kvalitetssikringen av investeringsprosessene i Forskningsrådet bør bestå i å utføre jevnlige 
evalueringer av dette arbeidet. 

Grensesprengende forskning 

Grensesprengende forskning er et hovedmål i Forskningsrådets strategi. Å fremme forskning som har 

potensial til å flytte forskningsfronten, kan skje som et resultat av de fleste satsinger i 

Forskningsrådet selv om de ikke har dette som hovedformål. Forskningsrådet har imidlertid to 

målrettete budsjettformål for å fremme grunnleggende forskning med slikt potensial: Banebrytende 

forskning (FRIPRO) og Sentre for fremragende forskning (SFF). Grunnleggende forskning av høy 

kvalitet vil gjerne være grensesprengende. Den flytter kunnskapsfronten og bidrar til internasjonal 

utvikling av forskningsområdene. Grensesprengende forskning innebærer kunnskapssprang som på 

en mer radikal måte endrer forskningen med å åpne nye forskningsfelt som igjen kan reise helt nye 

spørsmål. Det er som oftest ikke mulig å forutsi på forhånd om et forskningsprosjekt vil resultere i 

grensesprengende forskning. Likevel vil nivået av dristighet være en indikator på prosjektets 

potensial for radikal nyskaping. 

Grunnleggende forskning av høy kvalitet er en forutsetning for de mer radikale gjennombruddene i 

forskningen. Slike gjennombrudd krever dyktige forskere som evner å tenke utenfor etablerte 

normer innen sitt fagfelt. Men ikke all fremragende forskning vil være potensielt grensesprengende. 

Forskningsrådets satsing  på Banebrytende forskning (FRIPRO) skal ha rom for forskning av høy 

vitenskapelig kvalitet både med og uten et slikt potensial. 

Grensesprengende forskning er en ambisjon også for de øvrige delene av Forskningsrådets 

portefølje. For å nå dette målet er det behov for en bred satsing på grunnleggende forskning. 

Strategien peker på at en satsing på grensesprengende forskning og radikal innovasjon krever 

insentiver til tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid. Radikalt nyskapende prosjekter kan ofte 

oppfattes som for risikable, og det må forventes at en del ikke vil lykkes. Dedikerte virkemidler for 

særlig dristig forskning og radikal innovasjon med høy risiko kan dermed være nødvendig. 

Det er også nødvendig å vise aktsomhet i arbeidet for å fremme grensesprengende forskning. Slik 
forskning forutsetter en god forskningsetisk kultur som bidrar til høy forskningsetisk standard. Et for 

 
18 Evaluation of the Norwegian Centres of Excellence (SFF) Funding Scheme 

https://www.forskningsradet.no/siteassets/publikasjoner/2020/sff_evaluation---main-report.pdf
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sterkt press på mer grensesprengende forskning, uten opplæring og bevisstgjøring rundt 
forskningsetiske spørsmål, kan få utilsiktede negative konsekvenser, som kan bryte med målene om 
høy vitenskapelig kvalitet og etisk og samfunnsansvarlig forskning.  

Det er derfor nødvendig å utvikle kunnskapsgrunnlaget for bedre å kunne stimulere, identifisere og 

vurdere potensielt grensesprengende forskning. Det er behov for mer kunnskap om hva som er den 

beste måten å fremme slik forskning og hvilke virkemidler som skal til for å lykkes. Det er også behov 

for kunnskap om hvordan man kan identifisere om noe er potensielt grensesprengende, hvordan 

man i etterkant kan måle dette, og om det er faglige forskjeller man må ta høyde for. 

Senter-ordningene (SFF/SFI/FME) 

Sentrene for fremragende forskning (SFF) gir Norges fremste vitenskapelige miljøer muligheten til å 

organisere seg i sentre for å nå ambisiøse vitenskapelige mål gjennom samarbeid med langsiktig 

grunnfinansiering. Forskningen ved sentrene skal være nyskapende og ha stort potensial for 

resultater som flytter den internasjonale forskningsfronten. Sentrene arbeider med ambisiøse ideer 

og komplekse problemer der samordnet og langsiktig forskningsinnsats innenfor, eller på tvers av, 

fagområder, er viktig for å nå målene. En SFF skal også utdanne framtidens beste forskere gjennom 

undervisning og forskningsveiledning, særlig på PhD og postdoktor-nivå..  

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) er en ordning for å bidra til styrket innovasjonsevne og 

økt verdiskaping i norsk næringsliv gjennom langsiktig forskning. Denne ordningen gir 

innovasjonssystemet et godt verktøy for samarbeid mellom akademia, forskningsinstitutter og 

næringsliv som støtter opp om kunnskapsoverføringen mellom næringsliv og forskningsmiljø. I 2020 

var 69% av forskningen ved SFI-sentrene grunnleggende forskning, mens 31% var anvendt forskning.  

Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) er en annen senterordning hvor hensikten er å 

etablere tidsbegrensede sentre for konsentrert, fokusert og langsiktig forskningsinnsats innen 

energiområdet. I 2020 var 40% av forskningen ved de teknologisk orienterte sentrene grunnleggende 

forskning, mens 60% var anvendt forskning. 

Flere av de fremste fagmiljøene innen naturvitenskap og teknologi vil være representert i SFF, SFI og 

FME. Det bidrar til å understøtte langsiktig forskning og utdanning av høyeste vitenskapelig kvalitet 

som er viktig for kompetanse-, fag- og næringsutvikling og for å løse de store samfunnsutfordringene.  

Attraktive karriereveier 

For å kunne bygge fremragende fagmiljøer må man sikre god rekruttering og at en karriere i 

akademia er attraktiv for fremragende forskere. Gode karriereveier forutsetter at det er mulig å 

oppnå finansiering på forskjellige stadier i karriereløpet, og bare slik kan kvaliteten i forskningen 

opprettholdes og videreutvikles. Forskningsrådets virkemidler skal samspille med institusjonenes 

arbeid med rekruttering samt med karriereutvikling som fremmer kjønnsbalanse og mangfold i 

forskningssystemet. Kjønnsfordelingen blant prosjektledere og seniorforskerne i prosjektene 

Forskningsrådet finansierer bør ikke være skjevere enn på nivåene under.19 For å reflektere 

samfunnsutviklingen bør det også arbeides med å fremme øvrig mangfold blant prosjektledere og 

seniorforskerne innen naturvitenskap og teknologi. 

Forskningskapasitet innen naturvitenskap og teknologi må sikres gjennom investeringer som rettes 

inn både mot forskere i starten av karrieren og mot etablerte forskere. Forskningsrådet vil 

videreutvikle sine satsinger som virkemidler for forskere i forskjellige stadier av karriereløpet. 

 
19 Kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver 

https://www.forskningsradet.no/forskningspolitisk-radgivning/kjonnsbalanse-og-kjonnsperspektiver/
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Forskningsrådet vil også videreføre satsinger for unge forskere og bidra til å styrke 

forskerutdanningen gjennom nasjonalt samarbeid.  

Nasjonal forskningsinfrastruktur 

Oppdaterte nasjonale forskningsinfrastrukturer er sentralt for forskning som både er relevant og av 

høy kvalitet. Forskningsrådets satsing på nasjonale forskningsinfrastrukturer20 bygger opp relevant og 

oppdatert infrastruktur for norske forskningsmiljøer og næringsliv. Ny infrastruktur bidrar til 

internasjonalt ledende forskning og innovasjon på områder som er viktige for samfunnet. God 

utnyttelse av forskningsinfrastrukturer er viktig, og bruk av infrastruktur er legitime kostnader i alle 

FoU-prosjekter som administreres av Forskningsrådet. 

Forskning innen naturvitenskap og teknologi er i stor grad avhengig av avanserte laboratorier og 

annen fysisk infrastruktur for å frambringe nødvendige forskningsdata. Mye av denne infrastrukturen 

er kompleks og kostbar. En sterk nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur er derfor avgjørende for 

at norske forskningsmiljøer skal kunne bidra med forskning av høy kvalitet og relevans på den 

internasjonale forskningsarenaen. 

Forskningsprosesser innen alle fagområder blir i raskt tempo digitalisert, og endrer arbeidsmåter og 

metoder i tradisjonelle disipliner. Ny teknologi og digitalisering gir store muligheter for å utvikle 

fagområdene. For å realisere dette potensialet er det nødvendig å styrke digital infrastruktur 

inklusive kompetanse knyttet til å drive og utnytte denne type infrastruktur. Digitalisering er et viktig 

tillegg til de fysiske infrastrukturene som trengs for å frambringe eksperimentelle data. 

For å kunne lagre, organisere og utnytte innsamlede data best mulig, er forskning innen 

naturvitenskap og teknologi avhengig av stor lagrings- og regnekapasitet. Derfor er det en 

forutsetning at det gjøres tilstrekkelige investeringer i e-infrastruktur som støtter eksperimentell 

metodeutvikling. Det er også av stor betydning å kunne samordne databasesystemer på tvers av 

ulike fagfelt og lettere gi tilgang til fysiske samlinger i henhold til FAIR-prinsippene21. 

Åpen forskning 
Med åpen forskning endres måten forskningen utføres, deles og vurderes og potensialet for høy 
kvalitet og gjennomslag i samfunnet øker. Digitaliseringen og ny teknologi skaper nye muligheter for 
å produsere og dele forskning effektivt og til å la samfunnet ta del i forskningsprosesser. Åpenhet kan 
gjøre forskningen enklere å etterprøve og gjøre det mulig å koble store datamengder og utvikle nye 
metoder på tvers av fag. Slik kan åpen forskning bidra til å heve forskningens kvalitet og å flytte 
forskningsfronten. Forskningsrådet er en pådriver for åpen forskning ut fra prinsippet om at 
forskning og forskningsprosesser skal være «så åpne som mulig, så lukkede som nødvendig».22 Innen 
naturvitenskap og teknologi gir åpen forskning opphav til flere utfordringer knyttet til bl.a. 
håndtering av kvalitative data, lisensiering av publikasjoner og brukermedvirkning. Forskningsrådet 
vil sammen med institusjonene arbeide med å løse disse utfordringene. 

Internasjonalt samarbeid 

Godt internasjonalt samarbeid er en forutsetning for utvikling av forskning og et velfungerende 

forskningssystem. Gjennom sine virkemidler vil Forskningsrådet stimulere til høy deltakelse i 

internasjonalt forskningssamarbeid og opphold ved utenlandske forskningsinstitusjoner. I 

vurderingen av dette samarbeidet bør man ikke bare se på omfanget av internasjonalt samarbeid, 

men også på kvaliteten til internasjonale samarbeidspartnere, ta høyde for kunnskapsperspektiver 

 
20 Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur 
21 FAIR Principles  
22 Forskningsrådets policy for åpen forskning 

https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/midler-fra-forskningsradet/infrastruktur/
https://www.go-fair.org/fair-principles/
https://www.forskningsradet.no/siteassets/forskningspolitisk-radgivning/apen-forskning/nfr-policy-apen-forskning-norsk-ny.pdf
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fra forskjellige verdensdeler og gi plass til stemmer som kan bli marginaliserte og ekskluderte. For å 

legge til rette for at nasjonale og internasjonale finansieringskilder samspiller godt, inngår det 

internasjonale arbeidet som en integrert del av porteføljestyrets virksomhet.  

Digitale verktøy gir økt mulighet for internasjonalt samarbeid og større grad av fleksibilitet for 

hvordan samarbeidet kan foregå i praksis, noe som kan være gunstig ikke minst av hensyn til klima. 

Norden er en viktig samarbeidsarena innen naturvitenskap og teknologi. Det nordiske samarbeidet 

gir muligheter for samarbeid om satsinger på områder som er viktige for alle de nordiske landene. 

Innovasjon og kommersialisering 

Norge har en solid offentlig finansiert forskningsinnsats, men en for liten andel resulterer i 

innovasjoner, nyskaping og ny næringsvirksomhet. Forskningsrådet skal legge til rette for prosesser 

som gjør at kunnskapen tas i bruk, og vil videreutvikle effektive strukturer for innovasjon og 

kommersialisering som bidrar til å ta forskning gjennom hele løpet fra forskning og utvikling til 

markedet. 

Virkemiddelapparatet i Norge adresserer to ulike finansieringsgap knyttet til kommersialisering av 

forskningsresultater. Forskningsrådet dekker den første fasen, fra teknologi til prekommersiell fase, 

hvor tett interaksjonen med fag- og forskningsmiljøene fortsatt er høy, samtidig som tett dialog med 

markedsaktører er nødvendig for å sikre rett teknologi- og risikofokus, samt tilstrekkelig utløsende 

effekt etter gjennomført prosjekt.  

Forskningsrådet vil arbeide for økt utnyttelse av resultater fra den banebrytende, frie forskningen i 

form av oppfølging i innovasjons- og tidlig fase kommersialiseringsprosjekter23 gjennom eksisterende 

virkemidler i Forskningsrådet (KSP24, KPN25 og IPN26). Det vil legges til rette for økt mobilitet mellom 

akademia og næringsliv for å øke forskningsbasert innovasjon i norske firma som driver med 

kommersiell virksomhet. Det finske PoDoCo-programmet27 som støtter strategisk fornyelse av 

private selskaper gjennom ansettelse av unge ph.d.-er, kan være en mulig inspirasjon til et samarbeid 

mellom Forskningsrådet, universitet, forskningsinstitusjoner, stiftelser og næringsliv på dette 

området. 

Bærekraft 

Det er behov for ny kunnskap for å kunne møte komplekse samfunnsutfordringer, spesielt innen 

klima og miljø. FNs naturpanel28 peker på at det ikke er mulig å snu de observerte trendene med økt 

tap av biologisk mangfold i en verden med fortsatt økonomisk vekst, og at en gjennomgripende 

samfunnsendring er nødvendig dersom planetens og vår helse skal sikres. Det er derfor en viktig 

prioritering i fagporteføljen å legge til rette for naturvitenskapelig og teknologisk forskning som kan 

bidra til at FNs bærekraftsmål29 oppfylles, og at morgendagens kunnskapsbehov og rekruttering til 

relevant forskning sikres. Porteføljen innen naturvitenskap og teknologi har et ansvar for å bidra til 

FNs bærekraftsmål, en grønn omstilling30 og én helse-perspektiver31.  

 
23 Kvalifiseringsprosjekt (tidligere milepæl) – Kommersialisering fra offentlig finansiert forskning 
24 Kompetanse- og samarbeidsprosjekt 
25 Kompetansebyggende prosjekt for næringslivet 
26 Innovasjonsprosjekt i næringslivet 
27 PoDoCo (Post Docs in Companies)  
28 FNs naturpanel 
29 FNs bærekraftsmål 
30 Forskning og innovasjon for grønn omstilling 
31 En-helse (One Health) 

https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2020/kvalifiseringsprosjekt/
https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/hvem-kan-soke-om-finansiering/forskningsorganisasjoner/kompetanse-samarbeidsprosjekt/
https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/hvem-kan-soke-om-finansiering/forskningsorganisasjoner/kompetanse-samarbeidsprosjekt/kompetanseprosjekt/
https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/hvem-kan-soke-om-finansiering/naringsliv/innovasjonsprosjekt-i-naringslivet/
https://www.podoco.fi/about/
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/arter-naturtyper/Naturpanel-ipbes/
https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/6.regjeringa-styrkjer-forsking-og-innovasjon-for-gron-omstilling/id2769357/
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/smitte-fra-mat-vann-dyr/flere-artikler/en-helse/
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I Norge er synkende inntekter fra petroleumsnæringen, store klima- og miljøutfordringer og en 

aldrende befolkning, sentrale fremtidsutfordringer for et bærekraftig samfunn.  
Forskningsetikk 
De nasjonale forskningsetiske komiteene32 har utarbeidet fagspesifikke retningslinjer33 basert på 

kodifisering av normer, prinsipper og verdier utviklet av forskersamfunnet selv. Forskerne må kjenne 

til og handle i tråd med forskningsetiske retningslinjer. Høy forskningsetisk standard er en 

forutsetning for høy vitenskapelig kvalitet, og porteføljestyret forutsetter at prosjektene de 

finansierer holder en slik standard. Mer nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid på tvers av 

fag og sektorer kan utfordre forskningsetikken på nye måter. Det er viktig at alle aktører i slikt 

samarbeid har kjennskap til grunnleggende forskningsetiske normer. 

Samfunnsansvarlig forskning og innovasjon 
Nye teknologier og anvendelser som springer ut av naturvitenskapelig og teknologisk forskning, vil 

potensielt få store konsekvenser for enkeltmennesket og for samfunnet. Derfor må anvendelsen av 

naturvitenskapelig og teknologisk forskning skje innen et rammeverk for ansvarlig forskning og 

innovasjon (Responsible Research and Innovation) eller RRI. Det er viktig å sikre at ny vitenskap og 

nye teknologer utvikles i samsvar med samfunnets behov og verdier. RRI handler om utvikling av nye 

samarbeidsprosesser der forskere i samspill med andre aktører tar et større ansvar for at 

forskningsresultater og teknologi blir til langsiktig gavn for samfunnet og for fremtiden de er med på 

å skape. Forskningsrådets strategi 2020-2024 framholder at innsatsen skal innrettes for å fremme 

etisk og samfunnsansvarlig forskning og innovasjon hvor medvirkning er en viktig dimensjon. Sentralt 

i mye av Forskningsrådets arbeid står RRI som en arena for læring og utvikling i møtet med de store 

samfunnsutfordringene. 

4.5 Prioriteringer i forholdet til EUs rammeprogram 

(Horisont Europa) 

Excellent Science inngår som en vesentlig del av Horisont Europa. To av ordningene som inngår her 

er av spesiell interesse for fagporteføljestyrene: Det europeiske forskningsrådet (ERC)34 og Marie 

Skłodowska-Curie Actions (MSCA)35. 

ERC har et budsjett på 16,0 mrd. euro. Det er ikke skissert vesentlige endringer i forhold til H2020. 

Det vil fortsatt være tre separate konkurransearenaer for individuelle forskere avhengig av 

erfaringsnivå (Starting, Consolidator og Advanced Grant), en utlysning for 2-4 forskere som arbeider 

på et felles prosjekt (Synergy grant), og en mindre støtteordning for å ta resultater fra ERC-prosjekter 

videre mot utnyttelse og kommersialisering (Proof of Concept). 

MSCA har et budsjett på 6,6 mrd. euro, og videreføres med bare mindre justeringer i forhold til 

H2020. MSCA er virkemiddelet for forskermobilitet og karriereutvikling. Det omfatter individuelle 

postdoktorstipend, nettverk for doktorgradsutdanning, internasjonal og sektoroverskridende 

forskerutveksling, samt en samfinansieringsordning for nasjonale/regionale mobilitetsprogram på 

postdoktor eller PhD-student nivå. 

 
32 De nasjonale forskningsetiske komiteene  
33 Forskningsetiske retningslinjer for naturvitenskap og teknologi 
34 European Research Council (ERC) 
35 Marie Skłodowska-Curie Actions 

https://www.forskningsetikk.no/
https://www.forskningsetikk.no/retningslinjer/nat-tek/forskningsetiske-retningslinjer-for-naturvitenskap-og-teknologi/
https://erc.europa.eu/
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about-marie-sklodowska-curie-actions
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Forskningsrådet har brukt ERC som inspirasjon ved utvikling av "Unge forskertalenter", de tidligere 

utlysningene av "Toppforsk" og "Stort, tverrfaglig forskerprosjekt" som ble utlyst i 2021. Målet er 

dels å gi forskerne anledning til å opparbeide erfaring som gjør dem konkurransedyktige i ERC, dels at 

erfaring med lignende nasjonale utlysninger gjør spranget til ERC kortere. Forskningsrådets 

mobilitetsstipend, med to år utenfor Norge og ett år returfase i Norge, er inspirert av det individuelle 

postdoktorstipendet til MSCA (MSCA IF). Forskningsrådet vil fortsette å skjele til ERC og MSCA når vi 

videreutvikler våre ordninger. 

Norske forskningsmiljøer innen naturvitenskap og teknologi har svakere gjennomslag i ERC enn i 

pilaren for samfunnsutfordringer i Horisont 2020. De siste årene har det vært en økning av tildelinger 

av Starting og Consolidator Grants til norske miljøer. En undersøkelse av satsingen på unge 

forskertalenter viser at en betydelig andel av forskerne fra norske institusjoner som mottar Starting 

og Consolidator Grants, har hatt unge forskertalent-prosjekt. Det er færre tildelinger av Advanced 

Grant til norske forskningsinstitusjoner. Det er et mål å videreutvikle FRIPRO som treningsarena til 

ERC i Horisont Europa, og det bør vurderes om det bør settes i verk tiltak for å øke gjennomslaget 

også for Advanced Grants.  

Forskningsmiljøer innen naturvitenskap og teknologi i Norge har også potensial for å få bedre 

gjennomslag i MSCA og i pilaren for globale utfordringer i EUs rammeprogram. Det er viktig å 

stimulere miljøer innen naturvitenskap og teknologi til å bli enda mere aktive med søknader til 

satsingene i Horisont Europa.  

Forskningsrådet vil i sine utlysninger formulere tydeligere forventninger til prosjektledere om å være 

aktive i å søke internasjonale midler, spesielt Horisont Europa. 

5 Tiltak  
Investeringsmålene beskrevet i denne planen, kan kun nås ved bruk av alle Forskningsrådets 

virkemidler. I teksten under er det beskrevet tiltak som er relevant for denne porteføljeplanen, 

knyttet til hvert brukermål gitt i kap. 3.2. For hvert tiltak er det beskrevet hva Porteføljestyret for 

naturvitenskap og teknologi vil utføre, og hva som avhenger av innsats fra andre styrer. 

Brukermål 1: Forskningsmiljøene utfører forskning som bidrar til å flytte 

forskningsfronten 

Tiltak 1.1: Investere i grunnleggende og grensesprengende forskning av høy vitenskapelig 

kvalitet 

• Porteføljestyret for naturvitenskap og teknologi: Investere i de kvalitativt beste 

prosjektene 

Tiltak 1.2: Sammen med institusjonene utforme virkemidler som fremmer oppbygging av 

robuste fagmiljøer 

• Porteføljestyret for naturvitenskap og teknologi: Investere i prosjekter som bidrar til 

å bygge sterke forskergrupper 

Tiltak 1.3: Videreutvikle systemet for kvalitetssikring i søknadsbehandlingen 
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• Porteføljestyret for naturvitenskap og teknologi: Ta initiativ til kvalitetssikring av 

søknadsbehandlingen knyttet til FRIPRO og romforskning 

• Forskningsrådets styre: Evaluere søknadsbehandlingen av forskerprosjekter 

Tiltak 1.4: Utvikle vurderingskriterier egnet for grensesprengende forskning 

• Porteføljestyret for naturvitenskap og teknologi: Ta initiativ til utvikling av 

vurderingskriterier egnet for "high risk, high reward" prosjekter 

Tiltak 1.5: Overvåke fordeling av investeringer mellom fagområder, fag og grunnleggende og 

anvendt forskning 

• Porteføljestyret for naturvitenskap og teknologi: Overvåke fordeling av 

investeringer mellom fagområder, fag og grunnleggende og anvendt forskning i 

fagporteføljen 

Tiltak 1.6: Utvikle strategiske satsinger som flytter forskningsfronten 

• Porteføljestyret for naturvitenskap og teknologi: Sammen med andre 

porteføljestyrer utvikle nye strategiske satsinger som flytter forskningsfronten 

• Forskningsrådets styre: Iverksette nye strategiske satsinger som flytter 

forskningsfronten 

Tiltak 1.7: Stimulere til økt returandel fra ERC og MSCA 

• Porteføljestyret for naturvitenskap og teknologi:  

o Bidra til å videreutvikle FRIPRO som treningsarea for ERC 

o Bidra til å bedre utnytte mulighetene innen MSCA 

Brukermål 2: Forskerutdanningen holder høy internasjonal kvalitet og fremragende 

forskerne har attraktive karriereveier 

Tiltak 2.1: Investere i fremragende forskere på alle karrieretrinn 

• Porteføljestyret for naturvitenskap og teknologi: Investere i sterke forskningsmiljøer 

som gir fremragende forskere utviklingsmuligheter på alle karrieretrinn 

Tiltak 2.2: Videreutvikle satsinger innrettet mot talentfulle forskere i starten av karrieren  

• Porteføljestyret for naturvitenskap og teknologi: Bidra til å videreutvikle satsinger 

innrettet mot talentfulle forskere i starten av karrieren 

Tiltak 2.3: Videreutvikle satsinger på fremragende etablerte forskere 

• Porteføljestyret for naturvitenskap og teknologi: Bidra til å videreutvikle satsinger 

innrettet mot fremragende etablerte forskere 

Tiltak 2.4: Styrke forskerutdanningen og bidra til økt nasjonalt samarbeid om 

forskerutdanning 

• Porteføljestyret for naturvitenskap og teknologi: Sørge for at forskerutdanning 

inngår i porteføljestyrets tildelinger 

• Forskningsrådets styre: Videreutvikle ordningen med nasjonale forskerskoler 
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Tiltak 2.5: Sikre kjønnsbalanse og mangfold blant prosjektledere og stipendiater 

• Porteføljestyret for naturvitenskap og teknologi: Sikre kjønnsbalanse og mangfold 

blant prosjektledere og stipendiater i porteføljestyrets tildelinger 

• Forskningsrådets styre: Utvikle policy for mangfold (utover kjønn) blant 

prosjektledere og stipendiater 

Brukermål 3: Forskningsmiljøene har relevante, oppdaterte og bredt tilgjengelige 

forskningsinfrastrukturer 

Tiltak 3.1: Videreutvikle Norsk veikart for forskningsinfrastruktur36 

• Porteføljestyret for naturvitenskap og teknologi: Bidra til god kvalitet i Norsk veikart 

for forskningsinfrastruktur 

• Forskningsrådets styre: Benytte Norsk veikart for forskningsinfrastruktur som 

underlag for investeringer i framtidige forskningsinfrastrukturer 

Brukermål 4: Forskningsmiljøene følger beste praksis innen åpen forskning 

Tiltak 4.1: Følge opp Forskningsrådets policy for åpen forskning 

• Porteføljestyret for naturvitenskap og teknologi: Følge opp Forskningsrådets policy 

for åpen forskning i porteføljestyrets tildelinger 

Brukermål 5: Forskere innen naturvitenskap og teknologi bidrar aktivt til bærekraft og 
grønne omstillinger på viktige samfunnsområder 

Tiltak 5.1: Tilrettelegge for at forskere innen naturvitenskap og teknologi deltar i relevante 

strategiske satsninger knyttet til bærekraftig omstilling på viktige samfunnsområder i 

tett samarbeid/dialog med næringsliv og offentlig forvaltning 

• Porteføljestyret for naturvitenskap og teknologi: Overvåke bidraget fra porteføljen 

innen naturvitenskap og teknologi i relevante strategiske satsninger knyttet til 

bærekraftig omstilling på viktige samfunnsområder 

• Tematiske porteføljestyrer: Utlysninger rettet mot bærekraftig omstilling innen 

tematiske satsinger 

Brukermål 6: Det er stor grad av kunnskaps- og kompetanseoverføring mellom 

grunnforskningsmiljøer og anvendte forskningsmiljøer i målrettede 

satsninger 

Tiltak 6.1: Samarbeid om utlysninger med tematiske porteføljestyrer 

• Porteføljestyret for naturvitenskap og teknologi: Samarbeide om utlysninger med 

tematiske porteføljestyrer 

 
36 Norsk veikart for forskningsinfrastruktur 

https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/midler-fra-forskningsradet/infrastruktur/norsk-veikart-for-forskningsinfrastruktur/
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• Tematiske porteføljestyrer: Utlyse kompetanse- og samarbeidsprosjekter innenfor 

tematiske satsinger 

Brukermål 7: Utfordringer og behov i forskning, samfunn og næringsliv er utgangspunkt 

for tverrfaglig samarbeid og konvergens mellom forskningsmiljøer innen 

naturvitenskap og teknologi, livsvitenskap og humaniora og 

samfunnsvitenskap 

Tiltak 7.1: Utvikle fagmiljøer sentrale for tematiske satsinger 

• Porteføljestyret for naturvitenskap og teknologi: Bidra til utvikling av fagmiljøer 

sentrale for tematiske satsinger 

• Andre porteføljestyrer: Utlysninger rettet mot utvikling av fagmiljøer innen 

tematiske satsinger 

Tiltak 7.2: Utvikle store, tverrfaglige forskerprosjekter og strategiske satsninger 

• Porteføljestyret for naturvitenskap og teknologi: Bidra til utvikling av store, 

tverrfaglige forskerprosjekter og strategiske satsninger 

• Andre porteføljestyrer: Utlysninger innen strategiske satsingsområder 

Figur 2 under viser en skjematisk fremstilling av hvilke porteføljer som bidrar til måloppnåelsen i 

denne porteføljeplanen.  Merk at Porteføljestyret for naturvitenskap og teknologi kun forvalter en 

liten andel av midlene som bidrar til fagporteføljen for naturvitenskap og teknologi. Alle 

brukermålene i denne planen vil ikke kunne følges opp bare med disse midlene. Det er derfor behov 

for samarbeid på tvers av porteføljer gjennom dialog og rådgiving. 

 

 
Figur 2. De relative bidrag til porteføljen for naturvitenskap og teknologi (unntatt basisbevilgninger) 
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6 Forventede resultater, virkninger og 

samfunnseffekter 
Porteføljestyrets investeringer skal i all hovedsak gå til grunnleggende og grensesprengende 

forskning av høy kvalitet innen naturvitenskap og teknologi. I dette kapittelet beskrives resultater, 

bruken av resultatene (virkninger) og langsiktige endringer på samfunnsnivå (samfunnseffekter) som 

følger av investeringene, sammen med en oversikt over indikatorer som kan være relevante å 

monitorere.  

6.1 Forventede resultater  
Resultatene som følger av porteføljestyrets investeringer, vil bli synlige i form av publisering i 

tidsskrifter, bøker og evt. andre plattformer, utvikling av datasett og ulike formidlingstiltak rettet mot 

brukere av forskning og allmenheten. 

Resultater fra Forskningsrådets innsats kan monitoreres gjennom tall for publisering og bibliometrisk 

analyse. Dette kan f.eks. være publiseringsprofil i Cristin37, kanaler for åpen forskning, åpne datasett, 

programvare mm.  

Et viktig resultat av Forskningsrådets investeringer i forskning er den forskerutdanning som skjer 

gjennom prosjektene som blir finansiert. Nyttige indikatorer er f.eks. gjennomføringstid og frafall i 

PhD-utdanningen. 

For å unngå unødige forsinkelser av prosjekter som finansieres av Forskningsrådet, og dermed 

overføringer av bevilgede midler fra ett år til et annet, er det viktig å monitorere gjennomføringen av 

prosjekter. Forbruksprosent og andel av prosjektene som er forsinket med mer enn ett år, er tall som 

er interessante i denne sammenheng. 

Det er et mål for Forskningsrådet å bidra til at norske tildelinger i Horisont Europa øker. Spesielt er 

det ønskelig å øke andelen norske tildelinger fra ERC. Monitoriering av tildelinger fra Horisont Europa 

(spesielt ERC) til norske forskningsmiljøer som også har hatt støtte fra Forskningsrådet, er av 

interesse. 

6.2 Forventede virkninger  
Virkninger indikerer bruken av resultatene og er tett koblet opp mot brukermålene. De er altså ikke 

direkte resultater av FoU-prosjektene og en virkning kan derfor heller ikke relateres til 

enkeltprosjekter eller bestemte søknadstyper.  

Investeringer i grunnleggende og grensesprengende forskning spiller en avgjørende rolle for utvikling 

av forskning i alle sektorer. Grunnleggende forskning bidrar til å videreutvikle anerkjente 

vitenskapelige teorier og metoder som annen type forskning kan bygge videre på. Når den 

grunnleggende forskningen blir grensesprengende, bidrar den til å flytte forskningsfronten og skape 

nye forskningsfelt. Slik skaper den et rammeverk for ny forståelse og nye problemløsninger.  

 
37 Current Research Information System in Norway 

https://www.cristin.no/
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Investeringene spiller også en viktig rolle i utviklingen av forskningssystemet. Gode 

finansieringsverktøy er avgjørende i karriereutviklingen til forskere på ulike stadier av deres karrierer 

og skal også bidra til kjønnsbalanse. Investeringene skal videre bidra til å utvikle faglige 

tyngdepunkter og bygge sterke forskningsmiljøer med potensiale til å flytte forskningsfronten innen 

sine fagfelt. Investeringene skal også fremme nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid.  

Investeringene innen romforskning skal bidra til sentral norsk deltakelse i prioriterte satellitt- og 

rakettprosjekter gjennom ESA, samt vitenskapelige prosjekter som utnytter EISCAT og NOT. Dette 

skal bidra til internasjonalt vitenskapelig samarbeid samt danne utgangspunkt for søknader til andre 

finansieringskilder som ERC og SPACE-delen av Horisont Europa. Våre nasjonale investeringer innen 

romforskning skal bidra til å fremme norske forskningsmiljøers internasjonale synlighet og bidrag. 

Siteringer av forskningsartikler fra prosjekter finansiert av Forskningsrådet kan si noe om 

vitenskapelig gjennomslag som en virkning av investeringene. Tilsvarende kan sampublikasjoner og 

samarbeidsrelasjoner på tvers av institusjoner og land si noe om nasjonalt og internasjonalt 

samarbeid. Karriereutvikling for stipendiater og prosjektledere i prosjekter støttet av 

Forskningsrådet, kan monitoreres gjennom NIFU's karrieremonitor når den er ferdig utviklet. 

Kjønnsbalansen i forskningssystemet monitoreres allerede av NIFU og kan benyttes for å si noe om 

virkninger. Gjennomslag i Horisont 2020 og Europa monitoreres allerede av Forskningsrådet. 

Det er også mulig å gjennomføre case-baserte studier som undersøker hvordan investeringer i 

grunnleggende forskning gjenfinnes i anvendt forskning eller innovasjoner flere år etterpå. Dette 

gjøres ikke regelmessig i dag, men bør være mulig å gjennomføre f.eks. hvert femte år. 

6.3 Forventede samfunnseffekter  
Samfunnseffekter omhandler langsiktige endringer på samfunnsnivå som følge av resultatene og 

virkningene. Jo lenger ut i effektkjeden en beveger seg, jo flere faktorer er det som har virket inn på 

en endring. 

Langsiktig, grunnleggende og grensesprengende forskning har viktige samfunnseffekter, selv om 

potensialet for samfunnseffekter ikke gis hovedvekt ved tildelinger til det enkelte prosjekt. 

Under evalueringskriteriet for samfunnseffekter (Impact), vektlegges potensialet for akademisk 

gjennomslag som annen forskning kan bygge videre på. I utlysninger med tematiske føringer med 

klare mål om samfunnseffekter, vektlegges dette under det samme kriteriet. 

Samfunnets responsevne på framtidige utfordringer 

Porteføljestyrets investeringer i grunnleggende forskning bygger et bredt fundament, en 

kunnskapsberedskap som gjør samfunnet rustet til å møte fremtidige, i dag ukjente, utfordringer. Det 

gjør også samfunnet rustet til å respondere og raskt finne løsninger på hendelser som oppstår 

plutselig (generell kunnskap om kvikkleire og om korona-virus er ferske eksempler). 

At vi har en slik kunnskapsbase å ta av er lett å ta for gitt, men det forutsetter at samfunnet 

investerer kontinuerlig også i forskning som ikke umiddelbart ser ut til å ha nytteverdi. Formidling fra 

pågående prosjekter er ofte ikke tilstrekkelig for å skape forståelse for denne sammenhengen, 

ettersom effektene oppstår lenge etter at prosjekter er avsluttet.  

Synliggjøring av de langsiktige effektene er utfordrende, men viktig for å øke forståelsen og 

bevisstheten om hvor avhengig samfunnet er av bred kunnskap. Også effektene av eventuell mangel 

på ansvarlighet (RRI) i prosjekter i dag vil gjøre seg gjeldende på sikt.  



 

 22 

Vitensentersatsingen er et virkemiddel for å øke forståelse og bevissthet i allmennheten spesielt 

rettet mot barn og ungdom som vil ha en positiv innvirkning på rekrutteringen til høyere utdanning 

innen naturvitenskap og teknologi.  

Samfunnets behov for kompetanse 

Våre universiteter og høgskoler skal utdanne kandidater i tilstrekkelig antall og med kompetanse som 

dekker behovene i samfunnet, både i offentlig og privat sektor. For å opprettholde og heve kvaliteten 

på utdanningen, er det viktig at også forskningen i disse institusjonene holder høy kvalitet og at man 

på noen områder også ligger helt i front internasjonalt.  

Porteføljestyrets investeringer innen naturvitenskap og teknologi bidrar til gode karrieremuligheter 

for de mest fremragende forskertalentene i akademia, og påvirker gjennom dette kvaliteten på den 

utdanningen institusjonene gir.  

Romforskning knyttet til jordobservasjoner fra satellitter genererer ny kunnskap med stor 

samfunnsmessig relevans om bl.a. klimasystemet og klimaendringenes innvirkning på jorda, 

miljøtrusler og ulike ressurser. En bedre fysisk beskrivelse av romvær kan få stor betydning for 

navigasjons- og kommunikasjonssystemer i rommet, samt utsatt infrastruktur på bakken.  

Mange faktorer i samfunnet bidrar til samfunnseffekten av naturvitenskapelig og teknologisk 

forskning. Spørreundersøkelser kan f.eks. si noen om befolkningens holdning til forskning (oppfatning 

av forskningens positive og negative effekter, samt nytten av forskning for det enkelte individ).  

Besøkstall på vitensentrene er tilgjengelig og kan også gi en indikasjon. Tilsvarende gjelder 

rekruttering til naturvitenskap og teknologi i videregående skole og høyere utdanning. Samlet kan 

dette gi en indikasjon på samfunnseffekten av naturvitenskapelig og teknologisk forskning. 

Det er viktig at det er størst mulig samsvar internasjonalt i hvordan man vurderer forskningens 

samfunnseffekter.  Forskningsrådet vil derfor følge utviklingen i forståelsen av impact internasjonalt, 

og spesielt i Horisont Europa, i sitt videre arbeid med å vurdere forskningens samfunnseffekter.  

7 Finansiering 
Porteføljen av prosjekter finansiert av Porteføljestyret for naturvitenskap og teknologi består av 

prosjekter innenfor naturvitenskap og teknologi finansiert gjennom satsingen på FRIPRO (FRINATEK) 

og satsingen på romforskning (ROMFORSK) samt institusjonsforankrete strategiske prosjekter 

innenfor naturvitenskap og teknologi (ISPNATEK). I 2020 ble det bevilget 288,5 mill. kroner til 

prosjekter gjennom FRINATEK, ROMFORSK og ISPNATEK. Dette utgjorde 5,3 prosent av den totale 

porteføljen innen naturvitenskap og teknologi i Norges forskningsråd. 

Porteføljestyret har i tillegg ansvar for Vitensentersatsingen (VITEN). 

Porteføljestyrets egne investeringer (FRINATEK, ROMFORSK, ISPNATEK og VITEN) er i hovedsak 

finansiert fra Kunnskapsdepartementets budsjettpost for langsiktig, grunnleggende forskning (post 

52 og 53) med noe midler fra Olje og energidepartementet til FRINATEK og Klima- og 

miljødepartementet til ROMFORSK.  

Figuren under viser hvilke departementer som bevilger midler til prosjektene finansiert av 

porteføljestyret for naturvitenskap og teknologi.  
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Figur 3. Finansierende departement for porteføljestyrets egne investeringer i 2020 (OED: Olje og 

energidepartementet, KLD: Klima og miljødepartementet, KD: Kunnskapsdepartementet) 



 

 

 

 

Vedlegg 1: Illustrasjon av investeringslogikken som ligger til grunn for porteføljeplanen for naturvitenskap og teknologi 

For oversiktens skyld er det i illustrasjonen brukt korte, stikkordsmessige formuleringer.  

Se teksten for fullstendige beskrivelser 

 
FORSKNINGSRÅDETS STRATEGI  

1. Grensesprengende forskning og radikal innovasjon 

2. Velfungerende forsknings- og innovasjonssystem 

3. Grønt skifte 

BRUKERMÅL 
 
1. Forskningsmiljøene utfører forskning som 

bidrar til å flytte forskningsfronten 

2. Forskerutdanningen holder høy 

internasjonal kvalitet og fremragende 

forskerne har attraktive karriereveier 
3. Forskningsmiljøene har relevante, 

oppdaterte og bredt tilgjengelige 

forskningsinfrastrukturer 

4. Forskningsmiljøene følger beste praksis 

innen åpen forskning 

5. Forskningen innen naturvitenskap og 

teknologi bidrar til bærekraft og grønne 

omstillinger på viktige samfunnsområder 

6. Det er stor grad av kunnskaps- og 

kompetanseoverføring mellom 

grunnforskningsmiljøer og anvendte 

forskningsmiljøer 

7. Utfordringer og behov i forskning, 

samfunn og næringsliv er utgangspunkter 

for nysgjerrighetsdrevet tverrfaglig 

samarbeid mellom forskningsmiljøer og 

konvergens mellom fagområder 

 

SAMFUNNSMÅL 
 

1. Norge har en solid kunnskapsbase med 
grunnleggende og grensesprengende 
naturvitenskapelig og teknologisk 
forskning av høy vitenskapelig 
 

2. Forskningssystemet fremmer åpenhet, 

tilgjengelige infrastrukturer og 

internasjonalt samarbeid 

 

3. Naturvitenskapelig og teknologisk 

forskning bidrar til å løse store 

bærekraft- og samfunnsutfordringer 

PORTEFØLJESTYRETS EGNE TILTAK 

• Investere i de kvalitativt beste prosjektene 

• Investere i prosjekter som bidrar til å bygge sterke forskergrupper. 

• Ta initiativ til kvalitetssikring av søknadsbehandlingen knyttet FRIPRO og 

romforskning 

• Ta initiativ til utvikling av vurderingskriterier egnet for grensesprengende 

forskning 

• Overvåke fordeling mellom fagområde, fag og grunnleggende og anvendt 

forskning i fagporteføljen 

• Sammen med andre porteføljestyrer utvikle nye strategiske satsinger som 

flytter forskningsfronten 

• Bidra til å videreutvikle FRIPRO som treningsarea for ERC 

• Bidra til å bedre utnytte mulighetene innen MSCA 

• Investere i sterke forskningsmiljøer som gir fremragende forskere 

utviklingsmuligheter på alle karrieretrinn 

• Bidra til å videreutvikle satsinger innrettet mot talentfulle forskere i starten 

av karrieren 

• Bidra til å videreutvikle satsinger innrettet mot fremragende etablerte 

forskere 

• Sørge for at forskerutdanning inngår i porteføljestyrets tildelinger 

• Sikre kjønnsbalanse og mangfold blant prosjektledere og stipendiater i 

porteføljestyrets tildelinger 

• Bidra til god kvalitet i Norsk veikart for forskningsinfrastruktur 

• Følge opp Forskningsrådets policy for åpen forskning i porteføljestyrets 

tildelinger 

• Bidra til at forskere innen naturvitenskap og teknologi inkluderes i 

relevante strategiske satsninger knyttet til bærekraftig omstilling på viktige 

samfunnsområder 

• Samarbeide om utlysninger med tematiske porteføljestyrer  

• Bidra til utvikling av fagmiljøene sentrale for tematiske satsinger 

• Bidra til utvikling av store, tverrfaglige forskerprosjekter og strategiske 

satsninger 

 

 

Prosjekter 
• Grunnleggende og grensesprengende prosjekter av høy vitenskapelig 

kvalitet 
• Deltagelse i prioriterte satellitt- og rakettprosjekter gjennom ESA 
• Vitenskapelige prosjekter som utnytter EISCAT og NOT 

 

Resultater 
 

• Ny kunnskap og nye metoder 
• Nye oppfinnelser og konsepter 

 

Virkninger 
• Velfungerende konkurransearenaer for 

forskning 
• Flere fremragende forskningsmiljøer 

med potensiale for å flytte 
forskningsfronten 

• Attraktiv karriereutvikling for forskere 
på ulike stadier av karrieren 

• Bedre uttelling i Horisont Europa, 
spesielt ERC 

• Deltagelse i internasjonale 
romprosjekter  

Samfunnseffekter 
• Kunnskapsberedskap for å  

håndtere eksisterende og 
framtidige samfunns-
utfordringer 

• Dekning av kunnskapsbehov 
innen naturvitenskap og 
teknologi i samfunnet 

• Økt kunnskap om klima, miljø 
og romvær gjennom satellitt- 
baserte observasjoner 

 

TILTAK HOS ANDRE 

 
• Evaluere søknadsbehandlingen 

av forskerprosjekter 
• Iverksette nye fellesløft for 

forskning 

• Iverksette tiltak for å øke 
andelen av ERC/Advanced 
Grant 

• Videreutvikle ordningen med 
nasjonale forskerskoler 

• Utvikle policy for mangfold 
(utover kjønn) blant 
prosjektledere og stipendiater 

• Benytte norsk veikart for 
forskningsinfrastruktur som 
underlag for investeringer i 
framtidige 
forskningsinfrastrukturer 

• Utlyse kompetanse- og 
samarbeidsprosjekter innenfor 
tematiske satsinger 

• Utlysninger rettet mot utvikling 
av fagmiljøer innen tematiske 
satsinger 

• Utlysninger innen strategiske 
satsingsområder 
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Vedlegg Presentasjon av resultater fra Horisont 2020 og planer for  
Horisont Europa vil gis i møtet 

Bakgrunn  

Den siste oppdateringen om norsk deltakelse i Horisont 2020 ble klar før jul. Vi ser nå både muligheter 
og utfordringer i riggingen for å sikre norsk suksess i Horisont Europa.   

Hvorfor saken fremmes  

Saken fremmes for å orientere styret om norsk suksess i Horisont 2020. I tillegg omhandler saken 
muligheter og utfordringer knyttet til hvordan vi rigger oss for å ta ut norsk potensial i Horisont 
Europa, og hvordan administrasjonen arbeider med å utnytte mulighetene og møte utfordringene. 

Hovedpunkter 

Norsk suksess i Horisont 2020 
Forskere, bedrifter og kommuner sin suksess i Horisont 2020 har overgått de nasjonale 
forventningene.. Deltakelsen har bidratt til å nå målene om økt kvalitet i norsk forskning, økt 
verdiskaping,  løse samfunnsutfordringer, og sette fart på det grønne og digitale skiftet. I den siste 
missionslignende Green Deal-utlysningen i Horisont 2020, som bygger bro til Horisont Europa, er det 
norsk deltakelse i hvert tredje prosjekt. Det nasjonale støtteapparatet i Forskningsrådet knyttet til så 
vel økonomiske ordninger som eksperter og NCP-er, har spilt en viktig rolle i den norske suksessen.  

Selv om norsk returandel endte på 2,53%, dvs. betydelig høyere enn ambisjonen på 2%, viser de 
endelige tallene at mulighetene i programmet på enkelte områder kan utnyttes bedre. Det er f.eks. 
fortsatt mulig å øke deltakelsen innenfor åpne arenaer som ERC (det europeiske forskningsrådet) og 
EIC stifinner (et av virkemidlene til det europeiske innovasjonsrådet). Innenfor IKT og digital 
transformasjon bør Norge også ha som ambisjon å gjøre seg mer gjeldende i Horisont Europa enn det 
vi klarte i Horisont 2020. Videre er det store regionale variasjoner i den samlede norske deltakelsen. Vi 
ser nå på tiltak for å øke deltakelsen fra regioner med lavest søkning og suksess. Administrasjonen vil i 
møtet presentere nøkkeltall knyttet til norsk deltakelse i Horisont 2020, jf. også vedlegg 1.  

Horisont Europa  
Ny Strategi for norsk deltakelse i det europeiske forsknings- og innovasjonssamarbeidet for perioden 
2021 til 2027 ble vedtatt i juni 2021. Utkast til strategien ble presentert for Styret av representanter 
for Kunnskapsdepartementet (KD) i april 2021, hvor Styret ga tydelige innspill til strategien. Nedenfor 
beskrives hvordan administrasjonen arbeider for å nå målene i strategien, utnytte mulighetene 
deltakelsen i Horisont Europa gir, og hvordan møte utfordringene knyttet til arbeidet. Dette sett i lys 
av Styrets tilbakemeldinger på strategien.   

 Stor betydning for nasjonale prioriteringer  
EU-andelen av den totale konkurranseutsatte porteføljen i Norge øker. FoUI-innsatsen gjennom EUs 
rammeprogram er derfor viktig for å nå både nasjonale mål og målene i vår egen strategi Idekraft 
verden trenger. Forskningsrådet har ansvar for å sikre godt samspill mellom de to konkurranse-
arenaene. Det er en gjensidig påvirkning. EUs prioriteringer vedtas i de ulike programkomitéene hvor 
Norge har representanter fra sektordepartement og eksperter fra våre fagavdelinger. Med utgangs-
punkt i nasjonale strategier, nasjonale porteføljer og innspill fra nasjonale referansegrupper fremmes 
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norske innspill til EUs prioriteringer. Dette gir ekspertene våre innsikt i EUs prioriteringer som så legges 
til grunn ved utarbeidelse av våre porteføljeplaner, og bidrar til samspill mellom Forskningsrådets- og 
EUs portefølje. Det arbeides nå med en god og omforent rigg på administrativt nivå for å sikre nok 
ressurser til dette arbeidet. Norge vedtok i 2021 å delta i flere av EUs FoUI-programmer som DIGITAL 
og EDF (forsvarsforskning), noe som øker ressursbehovet for å sikre godt samspill mellom arenaene.     

 Rammevilkår for norsk oppfølging av Horisont Europa 
Styret ga KD en tydelig tilbakemelding om at strategien vil få stor betydning for de nasjonale ramme-
vilkårene for norsk oppfølging av Horisont Europa. Forskningsrådet og Innovasjon Norge fikk høsten 
2021 en bestilling om å utarbeide et kunnskapsgrunnlag knyttet til de økonomiske ordningene. Skal 
målene nås, må ordningene styrkes og innrettes optimalt. Som kjent er en økning av særlig RES-EU 
("EU- resultatbasert grunnbevilgning", tidligere kalt STIM-EU) innarbeidet i våre budsjettforslag. 

 Forskningsrådet vil ta en tydelig rolle i oppfølgingen av strategien 
Styret signaliserte også at Forskningsrådet vil ta en tydelig rolle i oppfølgingen av strategien, og at 
store ambisjoner for EU-deltakelse vil kreve et solid norsk støtteapparat. Forskningsrådet har spilt en 
avgjørende rolle i den vellykkede mobiliseringen til Horisont 2020. For å kunne gjøre det samme i 
Horisont Europa arbeider vi for å utnytte våre ressurser enda bedre samtidig som nasjonale og 
europeiske virkemidler sees i tettere sammenheng. Det krever økt kompetanse i administrasjonen om 
EUs rammeprogram. Sammen med Innovasjon Norge utarbeides det tydelighet i rollefordeling i 
mobiliseringsarbeidet mellom Innovasjon Norge og Forskningsrådet, og hvordan vi mest ressurs-
effektivt benytter det regionale apparatet i begge organisasjoner. I tillegg ser vi også på samspillet opp 
mot støtteapparat ute hos forskningsinstitusjoner, bedriftsklynger mm. Når aktørene med potensial 
for å lykkes er identifisert og i et konkret søknadsløp, får de veiledning fra våre NCP-er, som også er 
eksperter i EUs programkomiteer. Nedbemanningen i Forskningsrådet har ført til færre eksperter/NCP-
ressurser, noe som er kritisk ift. å nå målene for deltakelse i Horisont Europa.  

 Rettede tiltak for økt suksess innenfor fremragende forskning, og for økt regional deltakelse  
Vitenskapelig kvalitet er bærebjelken i et velfungerende forsknings- og innovasjonssystem. Det er et 
mål å øke norsk suksess innenfor ERC og Marie Skłodowska-Curie Actions. Det vil kreve god 
koordinering med det norske virkemiddelapparatet, økt mobilisering ved institusjoner både i og 
utenfor akademia, og forskerne må rustes for å skrive gode søknader. 

Enkelte regioner utnytter ikke sitt potensial i deltakelsen i rammeprogrammet. Sammen med 
Innovasjon Norge arbeider vi målrettet for å øke deltakelsen. Det regionale virkemiddelapparatet i 
begge organisasjoner samarbeider godt med øvrig støtteapparat i regionene. Regionenes tilstede-
værelse i Brussel må utnyttes bedre. Innretningen av Horisont Europa gir gjennom bl.a. samfunns-
oppdragene større muligheter for en regional inngang i samarbeidsprosjekter. 

I tillegg har vi høyt fokus på det nye virkemidlet Missions (samfunnsoppdrag). Her vil vi i det nærmeste 
definere bedre vår rolle og arbeide aktivt for å koble internasjonal og nasjonal aktivitet. 
Forskningsrådet ønsker å ha en tydelig rolle i Missionsarbeidet. 

Videre saksgang  

Styret vil orienteres jevnlig om norsk deltakelse i Horisont Europa. Styret vil involveres når det kommer 
saker av strategisk betydning. 

Forslag til vedtak 

Administrasjonen tar med Styrets kommentarer i det videre arbeidet. 
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Saksfremlegg Styremøte 1/2022

Sak S 07/22:  Styresaker 2021 og 2022 - vurdering 

Til Styret 
Fra Administrerende direktør 

Ansvarlig direktør 
Saksbehandler 

Randi Søgnen 
Lise Rydje og Randi Søgnen 

Vedlegg 1. Styresakene 2021 
2. Styresakene 2022

Hvorfor saken fremmes 
Dagsorden på styrets møter er relativ tett, der årshjul-sakene utgjør en betydelig andel, det er likevel 
rom for forslag til saker utover dem styret må ta stilling til.  

Styret inviteres til å vurdere sakskartet for 2021 og 2022, herunder balansen mellom 
hovedkategoriene av saker, antall saker, evt. også synspunkter på saksforberedelse. Sakskartet for 
2022 er i støpeskjeen med mulighet for både endringer i vedlagte forslag og innspill til nye saker. 

Hovedpunkter 
Saker i 2022 
Årshjul-saker vil nødvendigvis prege Styrets dagsorden, også i 2022. Det er likevel rom for flere 
forskningspolitiske/-strategiske saker (se vedlagte utkast til sakskart). En rekke utfordringer i 
samfunnet nasjonalt og globalt der forskning anses å kunne spille en nøkkelrolle i løsningen, kan 
vurderes som mulige objekter for drøfting rundt Styrets bord. Styrets forslag kan ta form som enten 
ordinære saker eller objekt for styreseminarer. 

Med strategien som bakteppe. Forskning og innovasjon står sentralt i omstillingsbehovet, i 
gjennomføring av det grønne skiftet og i utviklingen av et bærekraftig velferdssamfunn. 
Forskningsrådets strategi rammer inn og konkretiserer disse nasjonale og globale 
samfunnsutfordringene. Både målene og ikke minst de fem strategiske prioriteringene i strategien: 
hav, grønt skifte, helse og velferd, teknologi og digitalisering og samhørighet og globalisering kan 
danne grunnlag for nyttige strategiske diskusjoner i Styret.  
Vi er snart midtveis i iverksettingen av strategien og Styrets innspill til videreutvikling av disse 
prioriteringene, også sentrale i gjeldende LTP, vil være svært nyttig i oppfølgingsarbeidet. Det kan 
stikkordsmessig dreie seg om videreutvikling av satsingsområder som enten er etablert (under 
eksempelvis Grønt skifte el. Hav) eller som beveger seg i nye faser (eksempelvis Klima og natur el. 
omstilling i offentlig sektor), eller prioriteringene kan drøftes på tvers i lys av ett av strategiens tre 
mål; bærekraft. Det kan også dreie seg om struktur og nye samarbeidsformer (som 
samfunnsoppdrag/ missions) eller nye finansieringsmodeller (som såkalt Blended finance), endrede 
forretningsmodeller (som f.eks. digital forretningsutvikling) eller nødvendige endringer i forsknings- 
og innovasjonssystemet for å realisere mål og prioriteringer. 

Med regjeringsplattformen som bakteppe. Ny regjering i 2021, nye statsråder, ny 
regjeringsplattform samt en ny langtidsplan under arbeid, vil også kunne gi opphav til viktige 
strategiske drøftinger i Styret. I Hurdalsplattformen listes en rekke tiltak regjeringen ønsker å sette i 
verk – som vi, som strategisk organ, må forholde oss til både gjennom rådgivning og investering. Det 
er ikke fundamentalt nye initiativ, de kan med fordel sluses inn under diskusjonene, vist til over, om 
videreutvikling av strategiens mål og prioriteringer. Det gjelder eksempelvis punkter i 
regjeringsplattformen som: 

 "Vidareføre treprosentmålet i forskingspolitikken og leggje fram ein strategi for at forsking og 
utvikling i næringslivet skal utgjere to prosent av BNP innan 2030" 
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 "Auke forskingsandelen i departementa og sikre betre samordning av forskingspolitikken" 

 "Regjeringa vil betre arbeidsvilkåra, redusere midlertidigheita og styrkje rekrutteringa, 
likestillinga og mangfaldet i høgare utdanning og forsking". 

Hele landet skal tas i bruk og er et viktig premiss i regjeringsplattformen. 

Til diskusjon: Hva er styrets vurdering av foreløpig sakskart 2022? Er det andre temaer av sentral 
strategisk karakter som Styret gjerne ser på dagsorden i 2022?  

Saker i 2021 
Saksarket generelt: 2021 var nok et aktivt styreår målt i type saker og engasjement i sakene Det ble 
gjennomført 7 møter (mot 11 i 2020 og 8 i 2019) og behandlet 38 saker (mot 64 i 2020 og 40 i 2019).  
Vedlagt sakskartet for 2021 der sakene er organisert etter Styrets hovedoppgaver:  

      - Strategisk utvikling/rådgivning
- Budsjett, regnskap, risiko og rapportering 
- Organisasjonsutvikling og styresystem (intern og ekstern styring) 
- Kontroll med at fastsatte krav blir tilfredsstillende oppfylt 
- Vedtaksmyndighet i enkelte saker 

Type saker: Innspillet til revidert Langtidsplan for forskning og høyere utdanning (LTP) med endelig 
vedtak i september var sannsynligvis den mest krevende strategiske saken i styreåret. Innspillet stod 
på dagsorden i 4 av Styrets 7 møter. Styrets arbeid med strategien, vedtatt i april 2019, la et godt 
grunnlag for innspillet.  

Tyngden av saker sorterer imidlertid under typiske årshjul-saker som budsjett, regnskap, 
rapportering og risikovurdering, både knyttet til fagporteføljen (FoU) og virksomheten. I 2021 har 
imidlertid Styret måttet ha uvanlig stor oppmerksomhet mot særskilte aspekter ved økonomistyring 
– stikkord; håndtering av avsetninger, engangskutt og likviditetsproblematikk. 

Iverksettingen av porteføljestyring nådde nye milepæler i 2021 med godkjenning av andre 
generasjons investeringsplaner og starten på godkjenning av andre runde med porteføljeplaner. 
Denne typen saker begynner å finne sin form, som letter både administrasjonens arbeid med sakene 
og Styrets håndtering av dem. 

Pandemien preget også dette styreåret, 4 av møtene var digitale. Dette pandemiåret skiller seg 
imidlertid fra 2020 der en rekke saker ble utløst av pandemien knyttet til tiltakspakker og 
hasteutlysninger, drøftet i tre ekstraordinære styremøter. 

Styret har ønsket seminarer inkludert i enkelte av møtene, ett seminar ble avholdt i 2020, flere var 
under planlegging, men en uvanlig tett dagsorden på de fleste møtene, samt digitale møter som ikke 
bør vare for lenge, bidro til at seminarene måtte kuttes. 

På tampen av 2020 oppnevnte Styret ny administrerende direktør. Mari Sundli Tveit startet 1. mars 
2021 og deltok på sitt første styremøte 12. mars. 

Til diskusjon: Hva er Styrets vurdering av sakskartet i 2021, mht. antall saker, sakstyper, 
saksforberedelse, mm?  

Forslag til vedtak 
Evalueringen av sakskartet i 2021 samt vurdering av sakskartet i 2022 følges opp i henhold til Styrets 
diskusjon.



Sak S 10/22 - vedlegg 1 

Styresakene 2021 

1. Strategisk utvikling/rådgivning møte dato

Innspill til revidert LTP 
- foresight studien / Internasjonalisering i Langtidsplanen 

1 feb 

Innspill til revidert LTP  
- status og forslag til disposisjon 

2 mars 

Innspill til revidert LTP  
- styreseminar om utvalgte problemstillinger 

3 april 

Innspill til revidert LTP 
- første utkast 

4 juni 

Innspill til revisjon av Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 5 sept 

Plan for oppfølging av Forskningsrådets strategi, status og handlingsplan 4 juni 

Godkjenning av investeringsplanene 6 Okt 

Forskningsrådet næringsrelevante portefølje 5 sept 

Godkjenning av porteføljeplan for Industri og tjenestenæringer 5 sept 

Oppnevning av porteføljestyre for samisk 6 okt 

Spredning og konsentrasjon i forskningssystemet 7 des 

Virkemidler for likestilling og mangfold etter BALANSE 7 des 

Analyse av søknads- og prosjektporteføljen - Forskerstyrte prosjekter 2016-2020 2 mars 

Plan for å analysere og dokumentere effekter av F.rådet strategiske innsats 6 okt 

2. Budsjett, regnskap, rapportering møte dato

Budsjettforslagsprosess 2023 2 mars 

Nullvekstforslag 2022 3 april 

Oppdatering langtidsbudsjettet FoU 4 juni 

Budsjettforslag 2023 5 sept 

Langtidsbudsjett 2022-2024 6 okt 

Budsjettfordeling 2022 7 des 

Tertialrapportering/medarbeiderundersøkelse 4 juni 

Årsrapport 2020/Årsregnskap 2020 2 mars 

Årsrapport internrevisjon 2020 2 mars 

Regnskapsrevisjon for 2020 – Riksrevisjonen presenterer 3 april 

Virksomhetsbudsjett 2022 7 des 

3. Organisasjonsutvikling og styresystem (intern og ekstern styring) møte dato

Etatsstyringsmøte KD 11. juni  4 juni 
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4. Kontroll med at fastsatte krav blir tilfredsstillende oppfylt møte dato

Internrevisjon – organisering, revisjonsplan  1 feb 

Evaluering og vurdering av styresakene 2020 og 2021 1 Feb 

Status IT-sikkerhet 4 juni 

5. Vedtaksmyndighet i enkelte saker møte dato

FRIPRO – Søknadsprosess og søknadsomfang 1 feb

FRIPRO – fordeling 3 april 

Midtveisevaluering av to sentre under FORINNPOL 1 feb 

Humaniora optimaliseringsmidler – justering av finansieringsgrad 1 feb 

Infrastrukturevaluering 3 april 

Trinn 1 av SFF-V: Kvalitetssikring av søknadsbeh.prosessen og vedtak om søkere 
som skal inviteres til trinn 2 

4 juni 

Søknad fra RISE Fire Research om å bli anbefalt som mottager av statlig 
grunnbevilgning for forskningsinstitutter 

7 des

Styreutvalg: Innstilling av søknader til Nasjonal satsing på 
forskningsinfrastruktur mottatt 18. nov-20 

7 des 

6. Seminar  møte dato

Seminar; Satsingen på forsking om forskning og innovasjon: FORINNPOL 
"Omstilling – hva vet vi om forskningens bidrag" 

6 Okt 
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Styresakene 2022 

1. Strategisk utvikling/rådgivning møte dato

Oppfølging av Forskningsrådets strategi 4 juni 

Status resultater, virkninger og effekter – oppfølging av plan 2022 6 okt 

Godkjenning av investeringsplanene - samlet 6 okt 

Godkjenning av porteføljeplanene - samlet 4 Juni 

Retningslinjer for Ansvarlig internasjonalt samarbeid  6 okt 

Ny plan for forskerrekruttering (erstatter F.rådets policy for rekruttering for 
forskning (2016-2020) 

4 juni 

Konsentrasjon/spredning i forsknings- og innovasjonssystemet (oppflg. av sak) 3 april 

Optimaliseringsmidler 2 mars 

Fellesmøte med IAB  

2. Budsjett, regnskap, rapportering møte dato

Budsjettforslagsprosess 2024 3 april 

RNB revidert nasjonalbudsjett 4 juni 

Langtidsbudsjetter 2023-2025 – LTB og investeringsplaner 6 okt 

Budsjettforslag 2024 – forslag vekst og omprioriteringer 5 sept 

Langtidsbudsjetter 2022-2024 – oppfølging av styrevedtak inkl fordeling 
engangskutt 

3 mars 

Budsjettforslag 2024 – ift ny LTP 6 okt 

Budsjettfordeling 2023  7 des 

Tertialrapportering inkl pulsmåling 

Årsrapport 2021/Årsregnskap 2021 2 mars 

Årsrapport internrevisjon 2021 2 mars 

Regnskapsrevisjon for 2021 - kun for rev.utvalg? 3 april 

Virksomhetsbudsjett 2023 7 des 

3. Organisasjonsutvikling og styresystem (intern og ekstern styring) møte dato

Porteføljestyrene og porteføljestyring/fellesmøtet, mm Fastsettes senere 

Etatsstyring og etatsstyringsmøte  8. juni 

Organisasjonsutvikling - Fase II / Fase III 
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4. Kontroll med at fastsatte krav blir tilfredsstillende oppfylt møte dato

Internrevisjon – organisering, revisjonsplan  2 mars 

Evaluering og vurdering av styresakene 2021 og 2022 1 feb 

Status IT-sikkerhet 6 okt 

Kompetanseplan 6 okt 

Evaluere styreinstruks 

5. Vedtaksmyndighet i enkelte saker møte dato

RES-EU (tidligere STIM-EU) 4 april 

Styringsgruppe for likestilling og mangfold/BALANSE 4 juni 

SFF – trinn 2 5 sept 

6. Seminar – mulige temaer møte dato

 Hav 
utsatt fra 

2021 

Forskningsinfrastruktur, ulike aspekter 
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