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Sak S 84/22 Godkjenning av sakslisten 13:00 - 

Sak S 85/22 Godkjent referat fra styremøte 10/22, 12.09 – vedlegg

Sak S 86/22 Spørsmål om habilitet 

Sak S 87/22 Skriftlige orienteringer – vedlegg
- 13:10 

Sak S 88/22 Orientering om revidert Langtidsplan for forskning og 
høyere utdanning 2023-2032 

13:10 – 13:20 

Sak S 89/22 Budsjettforslag 2024 – vedlegg
- I lys av statsbudsjettet og revidert LTP 

13:20 – 14:20 

Sak S 90/22 Virksomhetsbudsjett 2023 14:20 – 14:40 

Sak S 91/22 Ny budsjettmodell for Forskningsrådet 14:40 – 15:00 

Sak S 92/22 Samlet godkjenning av porteføljeplaner – vedlegg 15:00 – 15:20 

Sak S 93/22 Eventuelt 15:20 – 15:25 

Sak S 94/22 Vedtaksprotokoll godkjennes 15:25 – 15:30 

Sak S 95/22 Oppsummering 
- Dialog mellom styret og adm. direktør 

15:30 - 16:00 

Norges forskningsråds styre 

Dato 

Fredag 14. October 2022 

Kl 13:00 – 16:00 

Sted 
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Referat    Styremøte 10/2022 
 

Norges forskningsråds styre 

Dato Mandag 12. september 2022, kl. 10 – 12:30 

Sted Teams 

 

Til stede: 

Kristin Halvorsen - leder 
Robert Rastad - nestleder 
Linda Nøstbakken 
Britt Elin Steinveg 
Gunnar Hovland 
Eirin Isaksen Winsnes, ansattes representant 
Marte Qvenild, ansattes representant 
 

Forfall:    
 
Til stede fra Forskningsrådet: 

Mari Sundli Tveit, administrerende direktør 
Anne Kjersti Fahlvik, konstituert områdedirektør Innovasjon i næringsliv og offentlig sektor 
Tove Karin Stølen, områdedirektør Virksomhetsutvikling og drift 
Jesper W. Simonsen, konstituert områdedirektør Investering, rådgivning og dialog 
Kristin Danielsen, konstituert områdedirektør Forskningssystemet og internasjonalisering 
Christina I.M. Abildgaard, konstituert områdedirektør bærekraftig samfunnsutvikling 
Stig Slipersæter, avdelingsdirektør Strategi, rådgivning og samfunnsdialog 
Christian Haug-Moberg, spesialrådgiver samfunnsdialog 
Lise Rydje, seniorkonsulent 
Tobias Ellingsen, spesialrådgiver/referent 
 
Sak S 79: direktør Bjørn Skavlan, avdelingsdirektør Johan Skivik Aubell, spesialrådgiver 
Kristen Ulstein 
Sak S 80: avdelingsdirektør Johannes Waage Løvhaug 
  



Referat    Styremøte 10/2022 
 

Sak S 75/22 Godkjenning av sakslisten 

Vedtak:  Sakslisten godkjennes. 

 

Sak S 76/22 Godkjenning av referat fra styremøte 9/22, 30.08 

Vedtak:  Referatet godkjennes med innspill fra styret. 

 

Sak S 77/22 Spørsmål om habilitet 

Vedtak:  Ingen inhabilitet i dette møtet. 

 

Sak S 78/22 Skriftlige orienteringer 

Skriftlige orienteringer:  

 Havforskningstiåret og Forskingsrådets innsats 

 ONS Innovasjonsparken 

 Ny Energi 21-strategi 

 Norsk suksess på flere områder i Horisont Europa 

 Nye nasjonale referansegrupper for Horisont Europa 

 Resultater fra befolkningsundersøkelse august 2022 

 Medieomtale 
 

Vedtak:  Tatt til orientering.  

 

Sak S 79/22 Oppfølging av KPMG-rapporten 

Saken er unntatt offentlighet og refereres ikke. 

Vedtak:  De fremlagte vurderingene, sammen med Styrets kommentarer, legges til grunn i den videre 

dialogen om ny budsjettmodell. 

Styret ber administrasjonen om å utforme et utkast til en uttalelse om budsjettmodell fra 

styret. 

 

Sak S 80/22 Forskningsrådets plan for rekruttering og tidlig karriere 

Administrerende direktør innledet med å vise til at utkast til Forskningsrådets plan for 

rekruttering til forskning og tidlig karriere ble diskutert på styremøte 09/2022 (Sak S 71/22). 

Det ble besluttet at planen skulle legges fram for Styret på ny etter at den var justert i tråd med 

kommentarer fra styremedlemmene.  

Styret diskuterte behovet for innspill fra og forankring i hele forskningssektoren før planen 

vedtas. Styret ba administrasjonen om at det gjennomføres en høringsrunde før Styret 

behandler planen endelig i november. 



Referat    Styremøte 10/2022 
 

Vedtak:  Styret slutter seg til det fremlagte utkastet og behandler planen endelig i november, etter en 

høringsrunde. 

 

Sak S 81/22 Eventuelt 
 

Sak S 82/22 Vedtaksprotokoll godkjennes 

Vedtak:  Styret godkjenner vedtaksprotokollen. 
 

Sak S 83/22 Oppsummering 
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Saksframlegg Styremøte 11/2022

Sak S 87/22 Skriftlige orienteringer fra administrasjonen 

Til Styret  
Fra Administrerende direktør

*Virksomhetsrapportering 2. tertial 
Forskningsrådets Styre blir hvert tertial orientert om resultater på noen utvalgte indikatorer på drift og 
indikatorer knyttet til vår virksomhetsstrategi. Dette er en orientering om status per 2. tertial.  
Se vedlegg 1 

*Styreledersak 3/22 Unntak fra vedtak om utsatt oppstart for unge forskere 
Styret vedtok i møte 8. juni (sak S 50/22) en rekke tiltak for å bringe avsetningene i balanse. Denne 
saken gjelder det tiltaket som handler om at prosjekter med tildeling i 2022, ikke får dekket kostnader 
som løper før 1. juli 2023. Tiltaket gjelder blant annet tildelinger til Forskerprosjekt og Kompetanse- og 
samarbeidsprosjekt som har blitt behandlet i juni, august og september 
Se vedlegg 2 

*Oppfølging av KPMG-rapporten. 
Se vedlegg 3 

*SkatteFUNN – tilsøkningen forsetter å falle 
Tilsøkningen til SkatteFUNN har falt de senere årene fra mer enn 4500 søknader i toppåret til ca 2300 nå 
i 2022. Provenytapet er også fallende, og beregnet til 3,0 mrd. kroner i 2021. Årsakene til nedgangen er 
sannsynligvis sammensatt, men da ordningen er en viktig inngangsport til forskning for mange bedrifter 
samt viktig for 2%-ambisjonen må utviklingen følges nøye.   

*Stor interesse for årets Grønn plattform-utlysning 
Ordningen er det første felles oppdraget til Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet og hadde sin 
andre utlysning med frist nå i september. Næringslivet og forskningsinstitusjoner kunne søke om store 
grønne 3-årige prosjekter som skal koble forskning og marked og bidra i den grønne omstillingen av 
økonomi og næringsstruktur. I 2021 ble det utlyst 1,1 mrd. korner, og nå i 2022 750 mill. kroner. Etter en 
obligatorisk skisserunde i vår ble det mottatt 50 prosjektsøknadene i september. Det er omsøkt 3,1 mrd. 
kroner og søknadene omfatter mer enn 550 prosjektpartnere som representerer hele verdikjeder 
innenfor en rekke ulike bransjer og i alle landets fylker. Prosjekttildelingene i desember 2022, og det er 
planlagt at vedtaket skal fattes av et styreutvalg bestående av styremedlemmer fra styrene i Innovasjon 
Norge, Siva og Forskningsrådet.   
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* Forsinkelse av planlagt styrebehandling av Plan for rekruttering til forskning og tidlig karriere 
I forbindelse med behandling av ny plan for rekruttering til forskning og tidlig karriere (sak S 80/22), 
ønsket Styret en høringsrunde på planen før endelig vedtak. For å få til en god høring, har 
administrasjonen etter innspill fra institusjonene valgt å tilby en fleksibel høringsmodell. 
Høringsmodellen består av to deler. Første del er å holde digitale møter med de relevante institusjonene 
og organisasjonene. Den delen gjennomføres i løpet av oktober. Andre del er mottak av skriftlige innspill 
med bruk av vår høringsmodul. Den finner sted fram til slutten av november. Disse to delene vil sikre at 
eventuelle spørsmål eller uklarheter blir besvart i møtene og at forskningsorganisasjonene og andre 
relevante aktører får den nødvendige tiden til å behandle sine skriftlige innspill til planen internt. 
Fleksibiliteten består i at innspillene kan gis i en av fasene eller i begge faser. Dette velger 
høringsinstansene selv.  
For å kunne gjennomføre høringsprosessen og kvalitetssikre, strukturere og bearbeide innspillene, vil 
ikke administrasjonen rekke å ferdigstille arbeidet til Styrets møte i november (jf. sak S 80/22). Vi 
planlegger å komme tilbake til Styret med planen tidlig i 2023. 

* Nytt veikart for forskningsinfrastruktur 
Som en del av oppfølgingen av evalueringen av finansieringsordningen Nasjonal satsing på 
forskningsinfrastruktur (INFRASTRUKTUR), skal Forskningsrådet oppdatere Norsk veikart for 
forskningsinfrastruktur. Veikartet er en viktig del av beslutningsgrunnlaget for Forskningsrådets 
investeringer i forskningsinfrastruktur. Evalueringskomiteen anbefalte å utvikle et mer prioriterende 
veikart som i et 15 års perspektiv tar inn over seg internasjonale trender, behovet for nye investeringer 
og oppgraderinger av eksisterende forskningsinfrastrukturer.   

Det er viktig at veikartet har en bred nasjonal forankring. Alle forskningsorganisasjoner som har benyttet 
virkemiddelet Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur (INFRASTRUKTUR) siden oppstarten i 2009, ble 
i juni 2022 invitert til å sende inn skriftlige innspill til nytt veikart. De ble også bedt om å foreslå 
kandidater til utvalget som skal utforme utkastet til nytt veikart. Det legges opp til en åpen og 
involverende prosess der gjennomføring av tematiske workshoper og høringer blir viktige. Foreslåtte 
kandidater som ikke blir inkludert i utvalget, vil bli invitert til workshoper som gjennomføres i november. 

I utvelgelsen av kandidater har vi lagt vekt på:  
God faglig bredde / Geografisk fordeling / Balanse mellom UoH- og instituttsektor / Kjønnsfordeling / 

Representasjon av personer med erfaring fra offentlig og privat sektor 

Veikartutvalget består av følgende medlemmer: 
- Per Morten Sandset, viserektor for forskning og innovasjon, UiO (utvalgsleder) 

- Camilla Brekke, prorektor for forskning og utvikling, UiT 

- Trond Martin Dokken, konserndirektør Klima og miljø, NORCE 

- Øyvind Fylling-Jensen, administrerende direktør, Nofima AS 

- Ole Hjortland, prodekan, UiB 

- Vigdis N. Kvalheim, divisjonsdirektør forsknings- og kunnskapsressurser, SIKT 

- Sveinung Løset, prodekan for forskning, NTNU 

- Eli Aamot, konserndirektør, SINTEF 

- Knut K. Bjørgaas, tidligere avdelingsdirektør i Digitaliseringsdirektoratet og ny landdirektør i Kartverket 

- Katrine Vinnes, fagsjef, Norsk Industri  

*Nå er det fire Forskningssentre for kliniske behandling (FKB) 
Forskningssentrene skal bedre behandlingen av norske pasienter gjennom fremragende forskning, 

kliniske studier, kobling av basale oppdagelser og klinikk, øke nasjonalt og internasjonalt samarbeid og 

utdanne kompetente klinikere og kliniske forskere. Sentrene har støtte for åtte år (5 + 3) og det første 

ble opprettet i 2018 og tre ytterligere nå i 2022: De fire er alle innenfor store sykdomsområder:  

 Neuro-SysMed ved Haukeland universitetssykehus, ble startet i 2018 og fokuserer på 

nevrogenerative sykdommer.    



3 

 MATRIX, Oslo universitetssykehus omhandler kreft som er vanskelig å kurere og ønsker å 

utvikle persontilpasset behandling og behandling. Kreftforeningen medfinansierer senteret.  

 REMEDY, Diakonhjemmet sykehus skal utvikle nye behandlinger for revmatiske og muskel- 

og skjelettsykdommer.  

 NorHEAD, NTNU fokuserer på hodepinesykdommer og ønsker å bedre behandlingen for 

hodepine og migrene. 

*9 nye sentre for fremragende forskning ble offentliggjort 23.september 
9 nye sentre for fremragende forskning ble besluttet innvilget i møte i beslutningsutvalget 
22.september. Beslutningsutvalget ble oppnevnt 2. september 2022 og besto av fem personer som alle 
er medlemmer i Forskningsrådets porteføljestyrer og med Eva Sørensen som leder. 

36 søkere gikk videre fra trinn 1 av utlysningen og ble invitert til å levere komplett søknad til trinn 2 med 
søknadsfrist 20.oktober 2021. Søknadene ble i trinn 2 først behandlet i hvert sitt individuelle fagpanel. 
Deretter ble søknadene sammenlignet av en vitenskapelig komite. Komiteen baserte sin innstilling på en 
selvstendig vurdering av søknadene, de individuelle fagpanelenes vurderinger, samt intervjuer med 
søkerne. Komiteen leverte sin innstilling 12. mai. Denne inneholdt en liste over de 9 beste søknadene 
(uten innbyrdes rangering), samt identifiserte den 10. og 11. beste søknaden. 

Beslutningsutvalget ble i et eget formøte orientert om kriteriene for SFF tildelingen, 
behandlingsprosedyren, de økonomiske rammene og hvilke beslutninger de skulle fatte. Utvalgets 
oppgave var først å vurdere om de kunne godkjenne den foreliggende søknadsbehandlingsprosessen. 
Dernest skulle utvalget beslutte hvor mange av sentersøknadene som skulle innvilges. 
Beslutningsutvalget kunne ikke endre på rangeringen gitt av den vitenskapelige komiteen. I utlysningen 
ble det oppgitt at "antatt tilgjengelige midler" var 1 750 millioner kroner over 10 år og hvert senter 
kunne søke om inntil 180 millioner kroner. I Styrevedtak 8. juni 2022 (S50/22) ble totalrammen redusert 
til 1 400 millioner kroner. 

Utvalget fattet i sitt møte 22.september følgende to vedtak:  

"Beslutningsutvalget for SFF-V trinn 2 finner at søknadsbehandlings-prosessen for SFF-V trinn 2 er 
gjennomført i henhold til de på forhånd vedtatte rammer og prosedyrer og har vært usedvanlig grundig."  

"Innstillingen fra den vitenskapelige komiteen kunne gitt grunnlag for å finansiere 11 sentre. Det ville 
imidlertid resultere i en stor reduksjon i bevilgningen til hvert senter. Dette ville i vesentlig grad svekke 
alle sentrenes forutsetninger for å nå sine vitenskapelige mål og muligheten for Norge til å opprettholde 
sin konkurransedyktighet innen forskning. Et enstemmig utvalg finner derfor at den økonomiske rammen 
kun gir grunnlag for å finansiere 9 sentre, med et flatt kutt i tildelingen til hvert senter. …"

Beslutningsutvalget vedtok dermed å innvilge de 9 høyest rangerte søknadene og at hvert prosjekt 
tildeles opp til 155.555.000 kroner. Beløpene indeksreguleres ikke. 

De 9 sentrene er: 

 Precision Immunotherapy Alliance, UiO, ledet av Karl-Johan Malmberg og Johanna Olweus 

 Center for Digital Narrative, UiB, ledet av Scott Rettberg og Jill Walker Rettberg  

 CAC – Centre for Algorithms in the Cortex, NTNU, ledet av May-Britt Moser  

 Centre for Planetary Habitability, UiO, ledet av Trond Torsvik og Stephanie Werner  

 Centre for Embryology and Healthy Development, UiO, ledet av Arne Klungland og Lorena Arranz  

 Centre for ice, Cryosphere, Carbon and Climate – iC3, UiT, ledet av Jemma Wadham og Monica 

Winsborrow  

 BCEPS+ - Bergen Centre for Ethics and Priority Setting in Health, UiB, ledet av Ole Frithjof Norheim 

og Guri Rørtveit  

 CREATE - Centre for Research on Equality in Education, UiO, ledet av Sigrid Blömeke og Henrik Daae 

Zachrisson  

 Integreat - The Norwegian centre for knowledge-driven machine learning, UiO, ledet av Arnoldo 

Frigessi og Ingrid Glad  
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*Virksomhetsrapportering 2. tertial 
Forskningsrådets Styre blir hvert tertial orientert om resultater på noen utvalgte indikatorer på drift og 
indikatorer knyttet til vår virksomhetsstrategi. Dette er en orientering om status per 2. tertial.  

Driftsindikatorer 
De fleste av disse indikatorene er indikatorer som Kunnskapsdepartementet ber om i årsrapporteringen. 
Vi har satt måltall på disse, slik at vi styrer utviklingen i ønsket retning. I sum har vi en positiv utvikling på 
de fleste indikatorene siden forrige rapportering. 
Når det gjelder rapportering på IT-sikkerhet (CSC) vises det til egen rapportering. 
Overskriftene i tabellen er mål fra virksomhetsstrategien. 

Kommentar til noen av indikatorene: 

 Sykefravær: Målet er å ha sykefravær under 3,8%. Gjennomsnittlig sykefravær de siste 12 måneder 

4,7% og ligger derfor over måltall. Sykefraværet ligger +1,4 prosentpoeng høyere enn på samme tid i 

2021. Økningen skyldes i all hovedsak korttidsfravær. Utviklingen vurderes å ikke ha kritisk 

innvirkning på kapasitet og den overvåkes nøye videre.  

 Turnover: Målet er at denne skal ligge under 10%. Pr 2. tertial er den på 7,4% og utfra prognose vil 

den ved årsslutt ligge på 8,9%. På samme tid i fjor var den 6,3 % og vi endte opp med 9% ved 

årsslutt. Vi har altså noe økt turnover i denne perioden, men vil totalt sett ende på samme nivå som 

i fjor.   

 Avtaledekning innkjøp: Volum av innkjøp med avtaledekning øker til 91% i 2. tertial. Fremdeles har 

vi endel innkjøp under terskelverdi som med fordel kunne vært samlet i avtaler. Dette jobber vi med 

nå siden det også vil være effektiviserende for organisasjonen.  

Indikatorer virksomhetsstrategi 

Som det fremgår av tabellen under er det flere indikatorer vi jobber med å etablere datafangst på og av 

den grunn ennå ikke målsatt. Data til de fleste av indikatorene knyttet til virksomhetsstrategien hentes 

inn gjennom ulike spørreundersøkelser både eksternt og internt med ulike intervaller. Måltall er satt for 

utgangen av 2024 som er siste år for virksomhetsstrategien. Vi viser i tabellen siste måling som er 

foretatt. 
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Kommentarer til noen av indikatorene:  

 Forbruk virksomhetsbudsjett: Pr 2 tertial er det et forbruk på 84% av periodisert 

virksomhetsbudsjett som tilsvarer 55% av forventede inntekter i år. Forbruket i fjor på samme tid 

var 58% av disponible inntekter. Forbruket i år så langt er derfor noe lav, selv om forbruket i 3. 

tertial erfaringsmessig ligger ganske høyt. Vi jobber per tid med å lage prognose for året. Årsaken til 

at dette ennå ikke er ferdig er omlegging til ny organisasjonsstruktur pr 01.09. 

 Intern kompetanseutvikling: Vi har mål at medarbeidere skal bruke rundt 75 timer årlig til egen 

kompetanseutvikling. Resultatet pr 2 tertial er i snitt 17 timer. I budsjett er det i tillegg satt av 12 

mill. kroner totalt for året. Forbruket er nå 3,5 mill. kroner. Vi vil fremover sette 

kompetanseutvikling høyere på agendaen, også idet vi går inn i en større omstillingsfase. 

 Normalt kartlegges arbeidsmiljø hver tertial gjennom det vi benevner pulsmålinger. Vi gjennomfører 

større arbeidsmiljøundersøkelser hvert 2. år og pulsmålinger hvert tertial. Siste pulsmåling var ved 1. 

tertial i år. Vi har valgt å ikke gjøre denne målingen i 2. tertial på grunn av omlegging til ny 

organisasjonsstruktur. Neste kartlegging av arbeidsmiljø vil utgjøre ny baseline i ny 

organisasjonsstruktur og vil skje gjennom en større arbeidsmiljøundersøkelse.  
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Saksfremlegg Sak til Styrets leder, 29. september 2022

Sak 05/22: Unntak fra vedtak om utsatt oppstart for unge forskere 
Til Styrets leder Kristin Halvorsen
Fra  Administrerende direktør Mari Sundli Tveit 

Ansvarlig direktør Områdedirektør Jesper W. Simonsen 

Saksbehandler Avdelingsdirektør Vidar Sørhus 

Bakgrunn 
Styret vedtok i møte 8. juni (sak S 50/22) en rekke tiltak for å bringe avsetningene i balanse. Denne 
saken gjelder det tiltaket som handler om at prosjekter med tildeling i 2022, ikke får dekket kostnader 
som løper før 1. juli 2023. Tiltaket gjelder blant annet tildelinger til Forskerprosjekt og Kompetanse- og 
samarbeidsprosjekt som har blitt behandlet i juni, august og september. 

Hvorfor saken fremmes 
I oppfølgingen av tiltaket har det dukket opp noen problemstillinger som har gjort det nødvendig med 
noen tilpasninger. Saken fremmes for å få Styreleders godkjenning for å gjøre et unntak som sikrer at 
tiltaket ikke går ut over unge forskere uten fast tilsetting.  

Hovedpunkter 
For Forskerprosjekt har vi erfart at tiltaket kan ha en uheldig og utilsiktet konsekvens for unge forskere 
uten fast stilling som søker lønn til egen stilling. Administrasjonen ønsker derfor å gjøre unntak fra 
regelen om tidligste utbetaling for denne gruppen. Unntaket vil gjelde for prosjekter med prosjektledere 
uten fast stilling. Administrasjonen foreslår at disse prosjektene kan starte som opprinnelig planlagt. Vi 
vet ikke eksakt hvor mange prosjekter dette gjelder siden vi ikke har kjennskap til ansettelsesforholdene 
til prosjektlederne, men forventer at dette er mest aktuelt for prosjekter til utlysningene av 
Mobilitetsstipend og Unge forskertalenter. For disse to variantene utgjør søkt beløp for 2022/2023 ca. 
85 millioner kroner, hvor unntaket da utgjør inntil halvparten av dette.  

Forslag til vedtak 
Styreleder godkjenner at det gjøres unntak for regelen om at prosjekter med tildeling i 2022 ikke får 
dekket kostnader som løper før 1. juli 2023. Unntaket gjelder for prosjekter med prosjektledere uten fast 
stilling. 

Styreleder godkjente 10.10.22



 

 

Norges forskningsråd 
Drammensveien 288  
Postboks 564 
NO-1327 Lysaker 

+47 220 37 000 
post@forskningsradet.no 
forskningsradet.no  
Org.nr. 970 141 669 

All post og e-post som inngår i saksbehandlingen, bes  
adressert til Norges forskningsråd og ikke til enkelte personer. 

Oppfølging av KPMG-rapporten 

Vi viser til bestilling fra Kunnskapsdepartementet datert 24.08.2022 der departementet ber Forskningsrådet 

om en redegjørelse i forbindelse med KPMG-rapporten Gjennomgang av Norges forskningsråd, juni 2022: 

"På denne bakgrunn ber departementet Forskningsrådet om å redegjøre for hvilke tiltak 

virksomheten vil sette i verk for å sørge for hensiktsmessig internkontroll, slik at relevant regelverk 

og rammebetingelser overholdes og etterleves, og at det utarbeides tilstrekkelig, relevant og 

korrekt styringsinformasjon. Oppfølging av budsjettforslag, prognoser og planforutsetninger etc. 

følges opp i det ordinære arbeidet med statsbudsjettet" 

Bestillingen handler om internkontroll og styringsinformasjon som sikrer at dagens og framtidig 

regelverk og rammebetingelser overholdes og etterleves. Dette er omtalt i de to siste anbefalingene i 

KPMG-rapporten: 

"5. Anskaffe en teknologisk løsning som støtter opp under styringsprosessene: Med 

tiltaksområdet forstås det at Forskningsrådet bør anskaffe en teknologisk løsning som 

tilrettelegger for mindre manuelle prosesser for å håndtere den komplekse forvaltningen.  

Formålet må være å redusere iboende risiko knyttet til dagens løsning og tilrettelegge for 

mer effektive prosesser. Det er også viktig at man samtidig tar hensyn til eventuelle 

endringer i styringsmål (både primære og sekundære) og at disse innarbeides som 

viktige styringsparametre i modellen. 

6. Tilpasse/videreutvikle den økonomiske driftsmodellen: Tiltaksområdet omfatter å 

videreutvikle dagens måte å jobbe på for å tilrettelegge for at Forskningsrådet driver en 

effektiv forvaltning og god økonomistyring i lys av nye endrede krav og eventuelt ny 

teknologi. Tiltaket vil kunne omfatte blant annet tilpasninger i arbeidsprosesser, roller og 

ansvar og selve arbeidsoppgavene." 
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De øvrige fire anbefalingene fra KPMG-rapporten omhandler utvikling av ny budsjettmodell, nye 

økonomiske styringsmål, videreutvikling av styrende dokumenter og videreutvikling av 

styringsprosessene. Vi oppfatter at dette ligger utenfor bestillingen. Forskningsrådets Styre vil 

komme tilbake med en uttalelse om de øvrige punktene i forbindelse med utvikling av ny 

budsjettmodell for Forskningsrådet. 

Tiltak for internkontroll 

Forskningsrådet har et betydelig antall rutiner og prosesser som legger føringer for helheten av 

investeringsvirksomheten. Prosessbeskrivelsene skal sikre at Forskningsrådet til enhver tid følger de 

krav som er i økonomiregelverket. Dette er også noe som gjennomgås av Riksrevisjonen i deres 

revisjonsgjennomgang.  

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) sin rapport vedrørende Forskningsrådets 

praksis om bruk av avsetninger tydeliggjorde at likviditetsstyring på tvers av kap. post var brudd på 

bevilgningsreglementet og derfor også brudd på økonomiregelverket. I KPMGs rapport ble det 

påpekt at Forskningsrådets prosessbeskrivelser og styrende dokumenter i større grad må 

oppdateres med oppdaterte tolkninger av gjeldende regelverk og endringer i styringsmål. Rapporten 

viste også til at eventuelle endringer i styringsmål og tilpasninger med hensyn til regelverket, må 

innarbeides som en del av styringsprosessene. Med styringsprosessene forstås i denne 

sammenhengen alt som skjer fra planlegging, tildelinger, prognosearbeid, rapportering og 

kommunikasjon med eier. 

Forskningsrådet er i gang med å gjennomgå våre styrende prosesser og dokumenter med 

oppdaterte tolkninger av regelverket. Dette arbeidet pågår gjennom høsten 2022. Som oppfølging 

må det brukes ressurser internt for å sikre opplæring om endringene. Det er også ønskelig å 

gjennomgå endrede retningslinjer og prosesser for porteføljestyrene når arbeidet er ferdigstilt. 

Flere sentrale prosesser vil være avhengig av utformingen av ny budsjetteringsmodell for 

Forskningsrådet og må justeres i lys av det.  

Korrekt styringsinformasjon 

Rapporten fra KPMG påpekte at Forskningsrådet ikke bruker et bevilgningsregnskap for å følge opp 

tildeling av tilskudd opp mot tildeling fra det enkelte departement. Årsaken til dette er at et slikt 

bevilgningsregnskap ikke er relevant som styringsinformasjon i budsjetteringsmodellen vi har hatt 

fram til nå fordi Forskningsrådet styrer investeringsplanene etter hvor mye som estimeres utbetalt 

årlig til forskningsprosjekter. Styringsmålet de siste årene har vært å redusere overføringene raskest 

mulig og dermed har man styrt etter å utbetale mer enn årlig inntekt på flere aktiviteter. 

For å sikre et utbetalingsnivå på nivå med årets tildeling fra departementene må Forskningsrådet 

anta framtidige inntekter, og forskuttere disse gjennom utlysninger. En praksis hvor kun bevilget sum 

blir tildelt, vil føre til at Forskningsrådet må ha overføringer på over to ganger årlig bevilgning. 

Årsaken til det er at veldig lite av en utlysning utbetales det året den tildeles, og at prosjektene går 

over flere år. Differansen mellom tildelt tilskudd og utbetalte midler vil derfor bygges opp til et nivå på 

mellom 2 – 3 ganger årlig inntekt. 
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Det medfører riktighet at det har vært krevende å genere et samlet bevilgningsregnskap i etterkant 

da dagens systemer ikke er designet med dette behovet. 

KPMG mener at Forskningsrådet bør anskaffe en teknologisk løsning som tilrettelegger for mindre 

manuelle prosesser for å håndtere den komplekse forvaltningen. Formålet må være å redusere 

iboende risiko knyttet til dagens løsning og tilrettelegge for mer effektive prosesser. Løsningen bør 

også være fleksibel nok til å kunne ta innover seg justeringer og endringer i styringsmål.  

Forskningsrådet har et pågående samarbeid med nettopp KPMG for å beskrive et kravsbehov som 

skal resultere en teknologisk løsning for å følge opp overnevnte problemstillinger. Arbeidet pågår 

gjennom høsten 2022 og skal ende med valg av leverandør tidlig i 2023.  

Oppdatert regnskapsinformasjon 

Riksrevisjonen ga ny revisjonsberetning sommeren 2022, hvor det vises til at note 11 i regnskapet 

ikke gir nok informasjon for å kunne danne seg et dekkende bilde av virksomhetens økonomiske 

stilling. Revisor viser også til at note 20 mangler informasjon for å danne seg et nødvendig bilde av 

virksomhetens økonomiske forpliktelser, som ikke er inkludert i virksomhetens balanse ved årsslutt. 

Riksrevisjonen konkluderte i ny beretning at virksomheten har brutt med regelverket for 

økonomistyring jfr. § 5 i bevilgningsreglementet gjennom å balansere positive overføringer med 

negative avsetninger på kap. post nivå.  

For å imøtekomme Riksrevisjonens påpekninger har Forskningsrådet, i samarbeid med 

Kunnskapsdepartementet utvidet oppgjørspakka til regnskapet og tilhørende noter med en utvidet 

note 11A som fordeler overføringene ned på kap. post nivå. 

Note 20 er et resultat av et initiativ fra Forskningsrådets til Kunnskapsdepartementet i 2020 for å 

synliggjøre i regnskapet størrelsen over framtidige forpliktelser, og noten var første gang med i 

årsregnskapet for 2020. Det har ikke vært noe kommentarer fra Kunnskapsdepartementet eller 

Riksrevisjonen tidligere på forhold rundt framtidige forpliktelser. Note 20 utvides med 

tilleggsinformasjon som beskriver hva framtidige forskningsforpliktelser innebærer og dermed også 

påfølgende risiko. Riksrevisjonen er orientert om endringene og mener at dette bør være dekkende 

for å svare ut de punktene som ikke ga dekkende informasjon i regnskapet for 2021. Oppsettet tas i 

bruk ved leveringen av regnskapet for 2. tertial 2022. 

 

Med vennlig hilsen 

Norges forskningsråd 

 

Jesper W. Simonsen 

Områdedirektør 

Område for Investering, rådgivning og dialog 

Johan S. Aubell 

Avdelingsdirektør 

Avdeling for regnskap og økonomistyring 
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Saksframlegg  Styremøte 11/2022 

Sak S 89/22: Budsjettforslag 2024 – satsinger og rammer 
Til Styret
Fra Administrerende direktør 

Ansvarlig direktør Områdedirektør Jesper W. Simonsen 
Saksbehandler Bjørn Skavlan

Bakgrunn  
Budsjettforslag 2024 er Forskningsrådets endelige og eneste formelle innspill til statsbudsjett 2024. 
Det er også det først budsjettforslaget fra Forskningsrådet som følger opp den nylig fremlagte 
reviderte Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2023 – 2032. Dette forslaget omhandler 
oppfølging av det andre året i den nye langtidsplanen.  

I denne saken fremmes det både et forslag til vekst og et forslag til endret innretning i nullvekst. I 
etterkant av innsendt budsjettforslag kommer det ofte forespørsel om ulike reduksjonsforslag.  I 
denne saken fremmes det derfor også generelle prinsipper for utarbeidelse av reduksjonsforslag.  

I denne saken fremmes det, innenfor en realistisk budsjettramme, prioriterte forslag til satsinger som 
skal bidra til oppfølging av langtidsplanen. Siden et slikt, mer avgrenset forslag, ikke kan dekke 
bredden i departementenes behov for forskningsmessig oppfølging av deres sektoransvar, fremmes 
det også tilleggsforslag overfor hvert enkelt departement. Disse tilleggsforslagene skal fungere som 
et utvidet råd om behovet for forskning på deres sektorområde. Også denne delen av forslaget er 
innrettet slik at det kan bidra til en bred oppfølging av langtidsplanen.  

Vedlagt saken følger sammendrag av de satsingsforslag som foreslås fremmet.   

Hvorfor saken fremmes 
På dette møte er det lagt opp til at Styret skal ta stilling til følgende:

 Hvilke prioriterte satsingsforslag om vekst som skal fremmes 

 Budsjettrammer per satsingsforslag 

 Budsjettrammer pr departement 

 Rangeringen av satsingsforslagene pr departement 

 Utvalget av tilleggsforslag 

Det er ikke lagt opp til at Styret skal gå i detalj på de ulike delene av budsjettforslaget, men først og 
fremst konsentrere sine vurderinger om den overordnede profilen på forslaget, sett i forhold til 
Forskningsrådet egen strategi og den nye langtidsplanens mål og prioriteringer.   

Ny langtidsplan 
Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2023 -2032 er tredje generasjon langtidsplan. Den tar 
ytterligere steg knyttet til ambisjonene om å være en plan både for forskning og høyere utdanning, 
men også knyttet til å være en plan for alle departementenes forskningsprioriteringer. Høyere 
utdanning er tydeligere integrert i planen på alle områder, samtidig som departementenes 
sektorpolitiske prioriteringer er løftet mer markert frem.  
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Også målbildet tar høyde den nye bredden i planen. Høyere utdanning er tatt inn i et av de 
overordnede målene. En satsing på fremragende vitenskapelig kvalitet er imidlertid ikke like 
fremtredende som i tidligere planer. Samfunnsutfordringene er mer spesifikt knyttet til bærekraft. 
Samtidig er forskningens tilgjengelighet vektlagt, både geografisk, men også ved å legge vekt på 
behovet for tilpasset kompetanse innenfor et bredt kunnskapssystem. Planen viderefører 
ambisjonene knyttet til økt konkurransekraft og innovasjonsevne i privat og offentlig sektor. 
Koblingen og samspillet med Horisont Europa er imidlertid mindre framtreende enn forventet.  

Også de tematiske prioriteringene reflekterer større bredde. Flere av departementenes 
sektorområder løftes tydeligere frem. Prioriteringene er også ytterligere spesifisert og uttrykker på 
denne måten behovet for forskningsmessig oppfølging av den siste tidens store hendelser og 
utfordringer, enten det er knyttet til helse og pandemi, krig og beredskap eller tillit og samhørighet. 

Større samfunnsmessig nytte av forskning og innovasjon er et mer gjennomgående trekk. Noe som 
også markeres tydelig gjennom at det lanseres to avgrensede samfunnsoppdrag, (Inkludering av barn 
og unge, Bærekraftig fôr), hvor ambisjonene er å bidra til konkrete løsninger på avgrensede 
samfunnsutfordringer.  

Planen er også gjort noe mer prioriterende, ved å være tydeligere spesifisert på henholdsvis 
forskning og innovasjon, høyere utdanning og noen andre områder som infrastruktur og 
digitalisering. Det gis imidlertid ikke konkrete beløpsmessige ambisjoner knyttet til de prioriterte 
områdene. Det lanseres heller ingen konkrete opptrappingsplaner. Langtidsplanen viderefører 
imidlertid tre-prosentmålet for norsk forskning. Det ligger med andre ord an til at oppfølgingen av 
planen i første rekke skal skje gjennom dagens nivå på statens bidrag til forskning og innovasjon.  

Samlet er det en plan med store og brede ambisjoner uten at det tilføres mer ressurser. Bredden i 
planen gjør at den gir svake anvisninger knyttet til hvilke områder som skal prioriteres opp og hvilke 
som skal prioriteres ned, særlig når dette skal skje innenfor uendret samlet budsjettramme. 

Vekstforslaget 
Samlet vekstramme 
Forslaget til statsbudsjett for 2023 innebærer en realnedgang til forskning og innovasjon. Også 
Forskningsrådet får samlet sett en realnedgang. Med Regjeringens forutsetninger om prisstigning vil 
realnedgangen bli om lag 1. mrd. kroner sett i forhold til 2019, siste «normalår» før tiltakspakker som 
følge av pandemien og "omdisponeringer av avsetninger". Totalt er det i forslaget til statsbudsjett for 
2023 foreslått et budsjett på 10,6 mrd. mill. kroner i departementsinntekter til Forskningsrådet i 
2023. Det kompenseres noe for prisstigning på KDs poster knyttet til grunnleggende forskning, 
forskningsinfrastruktur og sektorovergripende forskning. Det samme skjer på sektorområdene til 
KLD, HOD og BFD. Det kommer et betydelig kutt i energiforskningen på OED. Innenfor NFD 
videreføres Grønn plattform, men samlet sett gjennom betydelig kutt på andre tiltak. Øvrige 
departementer har mindre endringer. Samlet sett er dette et for svakt budsjett til å følge opp 



3 

ambisjonene i langtidsplanen. Forslaget til statsbudsjett i 2023 forsterker behovet for økt satsing i 
2024. 

Det foreslås en samlet vekstramme på 750 mill. kroner for 2024. Utgangspunkt for en slik begrenset 
vekstramme er langtidsplanens forutsetninger om at gjennomføringen av planen skal kunne skje 
uten ytterligere vekst i offentlig finansiering. En vekstramme i denne størrelsesorden uttrykker i 
realiteten en videreføring av dagens bevilgningsnivå til Forskningsrådet. 

Satsingsforslag 2024 
I Budsjettforslag 2024 foreslås det satsingsforslag rettet mot alle de tre målene og de seks tematiske 
prioriteringene i ny langtidsplan. Det foreslås tydelige forslag mot de to nye samfunnsoppdragene. 
Flere områder i langtidsplanen gjenstår, men en langtidsplan må også oppfattes som en plan hvor 
ikke alt må skje samtidig. Enkelte områder må kunne ivaretas senere i perioden. Nedenfor følger en 
kort oppsummering av de ni forslagene.   

Tabell 1. Forslag til satsingsforslag 2024. mill. kroner 

Samfunnsoppdrag - Bærekraftig fôr er en av de største utfordringene innenfor husdyrhold og 
fiskeoppdrett. Nesten alle råvarer i dagens fiskefôr er importert. For husdyr varierer norskandelen i 
fôrrasjonen mellom dyreslagene. Importerte innsatsfaktorer til fisk og kraftfôr til husdyr er en av de 
viktigste årsakene til CO2-utslipp og andre negative miljøpåvirkninger. Norge har et sterkt næringsliv 
innenfor området, ledende kunnskapsmiljøer og tilgang på nødvendige innsatsfaktorer som 
bioressurser, fornybar energi, i tillegg til en industrialisert og betalingsdyktig havbruksnæring. En 
satsing på bærekraftig fôr har et stort potensial for å bli ett av Norges viktigste bidrag i det grønne 
skiftet og bidra til å nå Hurdalsplattformens visjon om alt fôr til havbruksnæringen skal være fra 
bærekraftige kilder innen 2030. 

Samfunnsoppdrag – Inkludere barn og unge: Ungt utenforskap er en stor samfunnsutfordring og har 
betydelige kostnader for den enkelte og for samfunnet. Utenforskap blant unge voksne har ofte rot i 
barne- og ungdomsårene. Målet med forskningsinnsatsen er å ta helthetlig grep og jobbe på tvers av 
helse, utdanning, arbeidsliv og kultur, slik at det kan tilbys oppvekstsvilkår og tjenester som kan bidra 
til redusert ungt utenforskap. Det må bygges solide, tverrfaglige og tverrdisiplinære kunnskaps-
miljøer. Miljøene må tilbys rammebetingelser som kan gi fornyelse og stabilitet. Virkemidlene må 
forsterke hele FoUoI-kjeden og drive frem økt grad av nasjonalt og internasjonalt samarbeid. 
Satsingen skal frembringe ny kunnskap som gir et forbedret grunnlag for en helhetlig politikk knyttet 
til ungt utenforskap, mer kunnskapsbaserte tjenester med god innovasjonskapasitet, og styrket 
dialog mellom forskere og brukere av forskningen. 

Grønt nærings- og industriløft i hele landet er rettet mot de grønne omstillingsutfordringene i alle 
bransjer og næringer, slik at ambisjonene knyttet til 2 prosentmålet og grønt skifte i næringslivet kan 
realiseres. Innenfor alle næringer må det stimuleres til økt forskningsbasert innovasjon for å bidra til 
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KD NFD-N NFD-M OED LMD KLD HOD UD SD KDD AID JD BFD KUD FD

Samfunnsoppdrag - Bærekraftig fôr 50 25 25

Samfunnsoppdrag - Inkludere barn og unge 60 10 10 10 20 10

Grønt industriløft - i hele landet 230 70 20 70 10 40 20

Bærekraftig areal- og naturforvaltning 50 10 10 10 20

Innovativ tjenesteproduksjon i stat og kommune 80 20 30 30

Muliggjørende avanserte teknologier 60 30 30

Samfunnssikkerhet og cybersikkerhet i en usikker verden 40 15 15 10

Datainfrastrukturer i et framtidsrettet og datadrevet forsknings- og innovasjonssystem80 80

Unge talenter som flytter forskningsfronten 100 100

750 190 100 55 80 45 60 30 15 20 60 40 15 20 10 10
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utvikling av grønnere produkter, kompetanse og verdiskaping. Satsingen skal følge opp regjeringens 
Grønt industriløft gjennom en videreføring av Grønn plattform, en tydelig satsing på energiomstilling, 
klimavennlig energi, bærekraftig samferdsel og maritim transport, men også en satsing på sirkulær 
økonomi hvor ressurser kan holdes i et bærekraftig kretsløp. En slik satsing vil i særlig grad skje 
gjennom økt satsing på innovasjonsprosjekter, men også kompetanse- og samarbeidsprosjekter, 
kommersialiseringsstøtte og nærings-phd, slik at det gjennom alle tiltaksformer legges til rette for 
økt forskningsbasert innovasjon i næringslivet.  

Bærekraftig areal- og naturforvaltning er en forutsetning for et bærekraftig lavutslippssamfunn. 
Klima- og naturkrisene henger sammen både når det gjelder utfordringer og løsninger. Satsingen skal 
være en kraftfull, bred og sektorovergripende satsing for å svare på de akutte utfordringene knyttet 
til norsk arealutnyttelse og naturmangfold. Forskningsinnsatsen skal både understøtte den nasjonale 
forvaltningens tiltak for bedre styring, samordning og veiledning knyttet til natur- og areal-
forvaltningen, men også forske på verktøy og løsninger for lokal og regional natur- og 
arealforvaltning. Samfunnsmessige rammebetingelser for de tiltakene OECD har anbefalt er også 
viktig å få belyst. Satsingen skal gi ny kunnskap med relevans for samfunn og forvaltning, bidra til 
innovasjon i offentlig og privat sektor og gi grunnlag for utvikling av grønn næring, blant annet 
gjennom naturbaserte løsninger. 

Innovativ tjenesteproduksjon i stat og kommune: Flere eldre, endret sykdomsbilde, økt innvandring, 
endret arbeidsmarked, økt utenforskap og økt digitalisering, stiller større krav til offentlige tjenester. 
Mange av de store samfunnsutfordringene skal løses av kommunale og statlige aktører. 
Innovasjonsarena for stat og kommuner skal bidra til å bygge opp en bred arena for innovasjon i 
offentlig sektor. Satsingen vil sikre forskningsstøtte til ulike faser av innovasjonsprosessen, bygge 
kunnskap, kompetanse og samarbeid, utnytte helse og velferdsdata, og bidra til å forsterke 
kunnskapsgrunnlaget for og om offentlig sektor. Satsingen skal bidra til utvikling av nye sosiale 
innovasjoner, nye, forbedrede og mer effektive tjenestetilbud, nye produkter og digitale løsninger, 
nye modeller for organisering av sektoren, nye styringsprinsipper og smarte offentlige innkjøp. 
Satsingen vil gi mer forskningsbasert kunnskapsutvikling og innovasjon i en offentlig sektor som står 
for halvparten av verdiskapingen i Norge.  

Muliggjørende avanserte teknologier skal styrke kompetansen, kunnskaps-, metode- og 
teknologiutvikling på områdene IKT, kvantedatamaskinteknologi- og programmering, nano- og 
bioteknologi, men også konvergensen mellom teknologiområdene. Det skal bygges tilstrekkelig 
kompetanse på kunstig intelligens (KI) innenfor strategisk viktige områder for samfunn og næringsliv, 
herunder sikre en ansvarlig teknologiutvikling. Dette er et generiske teknologiområder med et bredt 
spekter av anvendelsesområder, som hver for seg, sammen og i interaksjon med ulike fag- og 
næringsområder har potensial til å drive frem radikale innovasjoner, avanserte industrielle 
teknologier og nødvendige samfunnsendringer.  

Samfunnssikkerhet og cybersikkerhet i en usikker verden: Trusselbildet er blitt tydeligere. 
Utviklingstrekk som globalisering, digitalisering, krigssituasjon, hungersnød, migrasjon, epidemier, 
politisk uro og polarisering fører til økt risiko og sårbarhet. Beredskapen må styrkes, også gjennom 
forskning og innovasjon. Gjennom tiltak som inkluderer samarbeid mellom flere fagområder og 
aktører innenfor ulike sektorer, skal satsingen gi økt evne til å identifisere, forstå og håndtere for-
ventede og uventede hendelser som rammer grunnleggende verdier, funksjoner og infrastruktur, 
matsystemer, og setter liv og helse i fare. Satsingen skal gi økt kvalitet og kapasitet i FoU-miljøene, 
bedre kunnskapsgrunnlag for beredskap og politikkutforming, bidra til mer velfungerende 
matsystemer, bedre sikkerhetsløsninger i privat og offentlig sektor og økt verdiskaping fra produkter 
og tjenester som møter sikkerhetsutfordringene. Effekten på sikt vil være et mer robust samfunn. 

Datainfrastrukturer i et framtidsrettet og datadrevet forsknings- og innovasjonssystem skal bidra til 
bedre utnyttelse av de mulighetene det store tilfanget av data gir for å gjøre vitenskapelige 
framskritt, og øke effektiviteten og verdiskaping i møte med de store samfunnsutfordringene. 
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Forskningen er i endring og de fleste forskningsfelt er mer datadrevet enn tidligere. Dette, sammen 
med ambisjonen om åpen forskning og FAIR data, øker behovet for lagring og tilgjengeliggjøring av 
data og tungregning. For å nå nasjonale ambisjoner knyttet til åpen forskning og for å kunne 
nyttiggjøre oss av potensialet som ligger i tilgjengeliggjøring og gjenbruk av data, er det behov for å 
bygge kapasitet. Vi må satse nasjonalt og samarbeide internasjonalt.   

Unge talenter som flytter forskningsfronten: Skal vi klare å beholde forskertalentene i forskning og 
høyere utdanning, fremme banebrytende forskning og utvikle sterke internasjonale forsknings-
miljøer, trenger vi forutsigbare rammer som sikrer talentene gode muligheter for videre karriere-
utvikling. Innsatsen mot unge talenter som ønsker å gi seg i kast med dristige nysgjerrighetsdrevne 
forskningsprosjekter må styrkes. Det er også behov for å styrke internasjonal mobilitet innenfor alle 
fagområder. Økt innsats skal bidra til at forskere som er på et tidlig stadium i karrieren og som har 
vist evne til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet skal få muligheten til å forfølge egne ideer 
og å lede et forskningsprosjekt. Prosjektene skal bidra til å frambringe ny kunnskap uten særskilt krav 
til umiddelbar anvendelse, men som på sikt vil bidra til bærekraftige løsninger i samfunn og 
næringsliv. 

Rangering og finansiering pr departement 
Forskningsrådet har tradisjon for å rangere satsingsforslagene fremmet innenfor hvert departement. 
Hensikten er å få frem hvilke forslag som Forskningsrådet oppfatter som særlig viktig i departe-
mentets ansvar for oppfølgingen av langtidsplanen, og som departementet derfor bør innfri først, - 
helt eller delvis. I rangeringen er det lagt vekt på bidraget til oppfølging av langtidsplanen, den faglige 
begrunnelsen for forskningsbehovet, relasjonen til EUs rammeprogram, tidligere innsats og behov for 
fornyelse, det politiske mulighetsrommet, graden av samfunns- og næringsnytte. 

Tabell 2. Forslag til satsingsforlag, rammer og rangering. Mill. kroner. 

Det fremmes forslag over for alle departementer bortsett fra Finansdepartementet. Overordnet har 
det viktigste hensynet vært å konsentrere finansieringen rundt departementer som oppfattes å ha et 
tydelig sektoransvar. Samtidig er det tatt hensyn til at noen forslag har en tydelige sektor-
overgripende karakter. Rammen mot det enkelte departement er utelukkende sett i forhold til den 
innholdsmessige bestemmelsen av de ulike forslagene. Det gir nokså ulike forslag til vekstrammer 
mot det enkelte departement. KDs post 53 er normalt en post hvor mange satsingsforslag kunne 
vært relevante. På grunn av den samlede budsjettsituasjonen innenfor KD, og behovet for kraftfulle 
forslag knyttet til Unge talenter og Datainfrastruktur foreslås det at en på KDs post 53 ikke fremmer 
vekstforslag.  

Rang Departement/Satsingsforslag Beløp Rang Departement/Satsingsforslag Beløp

KD 190 HOD 30

1 P Unge talenter som flytter forskningsfronten 100 1 P Samfunnsoppdrag - Inkludere barn og unge 10

2 P Datainfrastrukturer i et framtidsrettet og datadrevet forsknings- og innovasjonssystem80 2 P Innovativ tjenesteproduksjon i stat og kommune 20

3 P Samfunnsoppdrag - Inkludere barn og unge 10 UD 15

NFD-N 100 1 P Global matsikkerhet 15

1 P Grønt nærings- og industriløft - Grønn plattform 2,0 70 SD 20

2 P Muliggjørende avanserte teknologier 30 1 P Senter for bærekraftig transport 20

NFD-M 55 KDD 60

1 P Samfunnsoppdrag - Bærekraftig fôr 25 1 P Innovativ tjenesteproduksjon i stat og kommune 30

2 P Grønt nærings- og industriløft - Maritim 20 2 P Muliggjørende avanserte teknologier 30

3 P Bærekraftig areal- og naturforvaltning 10 AID 40

OED 80 1 P Samfunnsoppdrag - Inkludere barn og unge 10

1 P Grønt nærings- og industriløft - Energiomstilling og klimavennlig energiproduksjon70 2 P Innovativ tjenesteproduksjon i stat og kommune 30

2 P Bærekraftig areal- og naturforvaltning 10 JD 15

LMD 45 1 P Samfunnssikkerhet og cypersikkerhet i en usikker verden 15

1 P Samfunnsoppdrag - Bærekraftig fôr 25 BFD 20

2 P Bærekraftig areal- og naturforvaltning 10 1 P Samfunnsoppdrag - Inkludere barn og unge 20

3 P Grønt nærings- og industriløft - sirkulær økonomi 10 KUD 10

KLD 60 1 P Likestilling og mangfold i vår tid 10

1 P Bærekraftig areal- og naturforvaltning 20 FD 10

2 P Grønt nærings- og industriløft - sirkulær økonomi 20 1 P Samfunnssikkerhet og cypersikkerhet i en usikker verden 10

3 P Grønt nærings- og industriløft - Maritim 20 FIN 0



6 

I forslaget til rammer er det i utgangspunktet ikke tatt hensyn til likviditetssituasjonen på 
budsjettformål knyttet til satsingsforslagene. Når forslaget likevel fremstår med betydelig vekst på 
disse områdene så er det begrunnet i at dette er høyt prioriterte områder, som uansett 
likviditetssituasjon ville vært foreslått med betydelig vekst. Dette innebærer kraftfulle forslag mot KD 
spesielt, med også mot NFD-N og KDD som også har utfordringer knyttet til likviditeten.  

Oppfølging av langtidsplanen 
Som det fremgår av tabell 3 foreslås det betydelig vekst til alle områder i langtidsplanen. Vekst-
forslaget har et tydelig tyngdepunkt mot forskning i og for et grønnere næringsliv i omstilling, men 
også områdene knyttet til velferdsstatens bærekraft og klima og naturkrisen foreslås med betydelig 
vekst. I en vurdering av vekstrammene på de enkelte mål og prioriteringene må en ta hensyn til hvor 
bredt de enkelte områdene er avgrenset, men også hvordan innsatsen virker på tvers av områdene.  

Tabell 3. Forslag til rammer på mål og prioriteringer i ny LTP og departement. Mill. kroner. 

Det foreslås betydelig vekst til de to samfunnsoppdragene som er lansert i langtidsplanen. 
Samfunnsoppdragene vil i 2024 ha sitt første reelle virkeår etter en oppstart i 2023. Det er derfor 
behov for markert og tydelig innsats i 2024, skal denne nye type virkemidler får effekt. Det foreslås 
også omprioriteringer i nullvekst på nivå med vekstforslaget for de tre samfunnsoppdragene.  

Tabell 4. Forslag til vekstrammer på samfunnsoppdrag. Mill. kroner 

Endret innretning i nullvekst 
Med de budsjettsignaler som foreligger antas det at omprioriteringer blir et viktig element i 
oppfølgingen av ny langtidsplanen. Forskningsrådet vil advare mot urealistiske omprioriteringer av 
midler som er forpliktet i prosjekter eller som er rettet inn mot viktige vedtatte satsinger som bør 
gjennomføres. Det er imidlertid mulig å endre innretningen på utlysninger innenfor budsjettformål 
og innenfor de sektorovergripende midlene (KDs post 53) når utfordringsbildet krever det. Det er kun 
slike endringer i innretningen i nullvekst som foreslås i dette budsjettforslaget. Omprioriteringer 
mellom departement er lite aktuelt. Omprioriteringer mellom budsjettformål innenfor et 
departement vil først og fremst bli aktuelt dersom departementene via langtidsplanen gir tydelige 
signaler om særlig prioriterte områder, og det vil kreve en grundig analyse av konsekvensene. 
Antagelig vil dette først la seg gjøre i Budsjettforslag 2025. Med et vekstforslag som i realiteten ikke 
representerer mer enn prisstigningen over den siste femårsperioden, så innebærer vekstforslaget i 
seg selv en tydeligere prioritering.  

Post 53 skal være en mekanisme for å skape endringer gjennom nye virkemidler og sektor-
overgripende satsinger særlig i forbindelse med revisjon av langtidsplanen. Likviditetssituasjon på 
post 53 i 2024 ligger fremdeles an til å være krevende, men ikke vanskeligere enn at det er rom for å 
endre innretningen dersom en legger til grunn nivået på forpliktelser i 2024 i de budsjettformål som i 
dag får midler fra posten.   De to nye samfunnsoppdragene peker seg i særlig grad ut som områder 
som bør finansieres gjennom post 53. Det foreslås at dette gjøres gjennom å øremerke midler mot 
samfunnsoppdragene innenfor relevante budsjettformål, og ved å flytte midler mellom enkelte 

Investeringsplan ny LTP SUM KD KD-53 NFD-N NFD-M OED LMD KLD HOD UD SD KDD AID JD BFD FIN KUD FD

Konkurransekraft og innovasjonsevne 130 70 30 30

Miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft 80 80

Kvalitet og tilgjengelighet 100 100

Hav og kyst 90 45 25 20

Helse 20 20

Klima, miljø og energi 170 10 80 20 40 20

Muliggjørende og industrielle teknologier 60 30 30

Samfunnssikkerhet og beredskap 40 15 15 10

Tillit og fellesskap 60 10 10 10 20 10

Sum 750 190 100 55 80 45 60 30 15 20 60 40 15 20 10 10

Samfunnsoppdrag ny LTP SUM KD KD-53 NFD-N NFD-M OED LMD KLD HOD UD SD KDD AID JD BFD FIN KUD FD

Samfunnsoppdrag - Inkludere barn og unge 60 10 10 10 20 10

Samfunnsoppdrag - Bærekraftig fôr 50 25 25
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budsjettformål. I forslaget er det tatt utgangspunkt i vekstforslagets angivelse av relevante 
budsjettformål for de to samfunnsoppdragene, og at det frigjøres midler etter Arven etter Nansen. 
Budsjettformålet HELSEVEL, relevant for samfunnsoppdraget Inkludere barn og unge, har ikke en 
likviditet som gjør at midler kan brukes mot dette samfunnsoppdraget. Se nedenstående tabell 5. 

Tabell 5. Forslag til endringer i nullvekst på post 53. 

Det foreslås i tillegg at det øremerkes midler mot samfunnsoppdragene innfor de samme 
departementene som det foreslås vekst overfor. Dette omfatter ikke HOD, som har negativ likviditet. 
Nivået på slike endringer i nullvekst foreslås til å være på et nivå som tilsvarer det samlede 
vekstforslaget for de to samfunnsoppdragene, altså på 110 mill. kroner. Dette innebærer at 
samfunnsoppdragene også kan finansieres gjennom nullvekst 2024, dersom det ikke kommer vekst. 
Et slikt forslag vil innebære en øremerking av inntektene på relevante budsjettformål for følgende 
departement: 

 Inkludere barn og unge – 9 prosent av inntekten innenfor relevante budsjettformål innenfor 
KD, AID og BFD, til sammen 32 mill. kroner. 

 Bærekraftig fôr – 4,5 prosent av inntekten innenfor relevante budsjettformål innenfor NFD-
M og LMD, til sammen 21 mill. kroner.  

På KDs post 53 foreslås det i tillegg at Arven etter Nansen videreføres gjennom satsingsforslaget Det 
nye Arktis. Det foreslås at 10 mill. kroner av frihetsgraden etter Arven etter Nansen allokeres som en 
oppstart til Det nye Arktis i 2024. Det fremmes også vekst overfor KLD til satsingen. Utfasingen av 
Arven etter Nansen, Norges overtakelse av formannskapet i Arktisk råd og at samarbeidet i Arktis 
med Russland er frosset, tilsier at deler av innsatsen på området må videreføres.  

Reduksjonsforslaget 
Forskningsrådet fremmer ikke detaljerte reduksjonsforslag, men vil på forespørsel utarbeide dette 
for det enkelte departement. Det foreslås at følgende premisser legges til grunn for arbeidet med 
reduksjonsforslagene.  

Det vil ikke bli foreslått kutt i satsinger hvor det foreligger sterke formelle forpliktelser gjennom ulike 
typer avtaler, eller hvor gjennomføringen av satsingen krever stabil finansiering over mange år 
(sentrene og grunnbevilgninger). Disse vil skjermes helt. Videre vil det tas sikte på å ivareta satsinger 
som er helt nødvendige for å få gjennomført departementets målsetting med sin forsknings-
bevilgning. Disse vil bli kuttet minst. Dette betyr at satsinger hvor departementene har en lavere eller 
mer perifer interesse, og hvor departementene utgjør en mindre bidragsyter, vil bli redusert sterkest. 
Budsjettformål som har forpliktelser i 2024 som medfører at budsjettformålet får negative 
avsetninger samme år, vil bli skjermet.  

Tilleggsforslag mot det enkelte departement 
Sektorprinsippet innebærer at departementene har ansvar for forskning knyttet til sine 
sektorområder. Dette innebærer blant annet at departementet skal bidra til forskning og 
kompetanseoppbygging for sektoren, sørge for forskning for politikkutforming, finansiere forskning 

Budsjett Bærekraftig Inkludere

2024 fôr barn og unge

Endret innretning innenfor et budsjettformål

HAVBRUK"; Stort program for havbruksforskning 12 957 12 201

BIONÆR; Bionærprogrammet 6 799 6 799

FINNUT; Forskning og innovasjon i utdanningssektoren 3 678 3 678

HELSEVEL; Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester 32 085

VAM; Velferd, arbeid og migrasjon 2 738 2 738

Omprioritering mellom budsjettformål

NANSEN; Arven etter Nansen 30 000 10 000 20 000

Totalt 88 257 29 000 26 416
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av høy kvalitet og relevans, men også samarbeid med andre departementer om finansiering. 
Forskningsrådets rolle innenfor rammen av sektorprinsippet er knyttet til å gi råd om sektoren 
kunnskapsbehov, vurdere forskning som virkemiddel for å nå sektorpolitiske råd, men i særlig grad 
sørge for en koordinert iverksetting av relevante satsinger finansiert av departement. Et viktig 
element i dette er å gi råd om kunnskapsbehov i det årlige budsjettforslaget.  

Når forskning og innovasjon blir et stadig viktigere virkemiddel i politikkutvikling og gjennomføring av 
politikk, så reflekteres dette ofte i råd fra Forskningsrådet om nye satsinger som samlet sett kan 
oppfattes som lite realistisk. Tatt samlet uttrykker de et behov for vekst som går ut over det som kan 
forventes det enkelte år. På den annen side, som rådgiver bør Forskningsrådet også vise frem hva 
Forskningsrådet oppfatter som forskningsbehovene og mulighetsrommet innenfor hver sektor. Det 
foreslås derfor at Forskningsrådet i tillegg til å fremme et avgrenset prioritert budsjettforslag, også 
synliggjør et tilleggsforslag pr departement som viser hvilke ytterligere satsingsforslag som vil bidra 
til å videreutvikle departementenes sektoransvar.  

I tabellen nedenfor er det markert med "T" hvilke satsingsforslag som fremmes som tilleggsforslag. I 
tabellen er de prioriterte forslagene markert med "P", slik at sammenhengen blir tydelig.  

Tabell 6. Tilleggsforslag mot det enkelte departement. Mill. kroner. 

Videre saksgang 
Budsjettforslag 2024 har frist 1. november. Frem mot dette vil det utarbeides et samlet 
budsjettdokument. Dette vil redegjøre for de prioriterte satsingsforslagene gjennom en overordnet 
innledning. Budsjettdokumentet inneholder også egne budsjettforslag overfor det enkelte 
departement. I denne delen vil tilleggsforslagene omtales. I eget vedlegg gis den en utdypende 
beskrivelse det enkelte satsingsforslag.  

Rang Departement/Satsingsforslag Beløp Rang Departement/Satsingsforslag Beløp

KD 190 UD 65

1 P Unge talenter som flytter forskningsfronten 100 1 P Global matsikkerhet 15

2 P Datainfrastrukturer i et framtidsrettet og datadrevet forsknings- og innovasjonssystem80 2 T Utviklingsforskning 40

3 P Samfunnsoppdrag - Inkludere barn og unge 10 3 T Internasjonale relasjoner, utenriks- og sikkerhetspolitikk 10

NFD-N 270 SD 20

1 P Grønt nærings- og industriløft - Grønn plattform 2,0 70 1 P Senter for bærekraftig transport 20

2 P Muliggjørende avanserte teknologier 30 KDD 85

3 T Åpne næringsrettede arenaer 70 1 P Innovativ tjenesteproduksjon i stat og kommune 30

4 T Grunnb -Kompetanseløft for næringslivsomstilling 100 2 P Muliggjørende avanserte teknologier 30

NFD-M 85 3 T Bruke hele landets kapasitet i omstillingen 15

1 P Samfunnsoppdrag - Bærekraftig fôr 25 4 T Samisk forskning 10

2 P Grønt nærings- og industriløft - Maritim 20 AID 60

3 P Bærekraftig areal- og naturforvaltning 10 1 P Samfunnsoppdrag - Inkludere barn og unge 10

4 T Havforskningstiåret 30 2 P Innovativ tjenesteproduksjon i stat og kommune 30

OED 110 3 T Rettsvitenskapelig forskning 10

1 P Grønt nærings- og industriløft - Energiomstilling og klimavennlig energiproduksjon70 4 T Migrasjon og integrering 10

2 P Bærekraftig areal- og naturforvaltning 10 JD 25

3 T Petroleum på vei mot et nullutslippssamfunn 30 1 P Samfunnssikkerhet og cypersikkerhet i en usikker verden 15

LMD 45 2 T Rettsvitenskapelig forskning 10

1 P Samfunnsoppdrag - Bærekraftig fôr 25 BFD 20

2 P Bærekraftig areal- og naturforvaltning 10 1 P Samfunnsoppdrag - Inkludere barn og unge 20

3 P Grønt nærings- og industriløft - sirkulær økonomi 10 FIN 30

KLD 90 1 T Bærekraftig nasjonaløkonomi 30

1 P Bærekraftig areal- og naturforvaltning 20 KUD 30

2 P Grønt nærings- og industriløft - sirkulær økonomi 20 1 P Likestilling og mangfold i vår tid 10

3 P Grønt nærings- og industriløft - Maritim 20 2 T Kultur og medier 20

4 T Havforskningstiåret 20 FD 10

5 T Det nye Arktis 10 1 P Samfunnssikkerhet og cypersikkerhet i en usikker verden 10

HOD 80

1 P Samfunnsoppdrag - Inkludere barn og unge 10

2 P Innovativ tjenesteproduksjon i stat og kommune 20

3 T Persontilpasset medisin 30

4 T Kvinnehelse 20
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Forslag til vedtak 
Styret slutter seg til forslagene ovenfor som legges til grunn for den endelige utformingen av 
Budsjettforslag 2024.  
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Saksframlegg Styremøte 11/2022

Sak S 92/22: Godkjenning av porteføljeplaner 
Til Styret 
Fra Administrerende direktør

Ansvarlig direktør Jesper Werdelin Simonsen 
Saksbehandler Yngvill R. Tømmerberg 
Vedlegg Alle planene ligger i en pdf-fil i samhandlingsrommet

Bakgrunn  

Om porteføljeplanene 
Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning og Forskningsrådets strategi implementeres 
gjennom beslutninger i Styret og i porteføljestyrene. Styret har fordelt roller og ansvar til 16 
porteføljestyrer som følger opp styringssignaler gjennom porteføljeplaner. Med utgangspunkt i disse 
vedtas det investeringsplaner som så danner grunnlag for ekstern dialog, utlysninger og 
investeringer. Styret godkjente i juni 2020 første versjon av porteføljeplaner. Disse var i stor grad en 
sammenstilling av de tidligere programplanene, og det var hele tiden meningen at de skulle avløses 
av planer som var mer gjennomarbeidet og tilpasset porteføljestyringen. Fire nye planer er allerede 
godkjent av styret, og de øvrige 12 er vedtatt i porteføljestyrene og skulle opprinnelig styrebehandles 
i juni 2022. Dette ble utsatt på grunn av arbeidet med den økonomiske situasjonen i Forskningsrådet. 

Ny Langtidsplan for forskning og høyere utdanning og oppnevning av nye porteføljestyrer med 
eventuelle justeringer av grensene mellom disse, gjør det uansett nødvendig å justere planene i løpet 
av det kommende året. 

Hvorfor saken fremmes til dette møtet 

En godkjenning av porteføljeplanene er nødvendig for å gi investeringsplaner og utlysninger 
framover et bedre grunnlag. Det legges opp til en forenklet godkjenning av de 12 gjenstående 
porteføljeplanene, dels på grunn av et stort antall planer, dels fordi alle planene vil måtte justeres i 
løp av kommende år, både i lys av ny langtidsplan og nye porteføljestyrer som vil sette sitt preg på 
planene. En fullstendig behandling og godkjenning av reviderte planer planlegges i løpet av 2023.  

Hovedpunkter 

Porteføljeplanene i porteføljestyringen 
Porteføljeplanene er det overordnede styringsdokumentet for hvert porteføljestyre. De 16 
porteføljene dekker samlet alle fag og sentrale tematiske områder. Porteføljeplanene er 
styringsredskap for å utvikle relevant kunnskap av høy kvalitet som kan bidra til å møte utfordringene 
innenfor det aktuelle området gjennom råd om den samlede innsatsen i Forskningsrådet og 
tildelinger innenfor de budsjettene porteføljestyrene er gitt fullmakt til å forvalte. 

Mer konkret omhandler porteføljeplanene investeringsmål, tiltak og forventede virkninger og 
samfunnseffekter av investeringene, basert på en investeringslogikk. De beskriver tiltak som skal 
iverksettes gjennom porteføljestyrets egne investeringer og tiltak som må iverksettes gjennom 
investeringer gjort av andre styrer. Operasjonalisering av porteføljeplanene skjer gjennom treårige 
investeringsplaner som rulleres årlig. Årlige porteføljeanalyser med vurdering av måloppnåelse ligger 
til grunn for portefølje-, og investeringsplanene. 
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Styrets rolle 

Porteføljeplanene vedtas av de respektive porteføljestyrer og godkjennes formelt av Styret. Det 
ligger et omfattende arbeid i porteføljestyrene bak planene. Det legges derfor ikke opp til at Styret 
behandler hver enkelt plan for seg, men vurderer og godkjenner planene som helhet. Godkjenningen 
av planene knytter seg i første rekke til at de i sum følger opp Forskningsrådets strategi og dermed 
regjeringens politikk slik den er uttrykt i Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning og i 
målene for Forskningsrådet.  

Prosessen hittil 

Samtlige første versjons porteføljeplaner ble presentert for Styret og godkjent i juni 2020. Styret ba 
da om at porteføljeplanene ble videreutviklet og var tydeligere på hvordan de sammen og hver for 
skal følge opp Forskningsrådets strategi. Det var også en forventning om ekstern forankring av 
planene på hvert porteføljeområde. 

Fire av andre generasjons porteføljeplaner er allerede godkjent av Styret: I september 2021 ble 
porteføljeplanen for Industri og tjenestenæringer godkjent i Forskningsrådets styre etter en slik 
videreutviklingsprosess. I januar 2022 ble de tre fagporteføljeplanene Livsvitenskap, Humaniora og 
samfunnsvitenskap og Naturvitenskap og teknologi godkjent. 

Det gjenstår nå 12 porteføljeplaner: Demokrati, styring og fornyelse, Global utvikling og 
internasjonale relasjoner, Energi, transport og lavutslipp, Hav, Helse, Klima og polar, Landbasert mat, 
miljø og bioressurser, Muliggjørende teknologier, Petroleum, Utdanning og kompetanse, Velferd, 
kultur og samfunn og Samisk, som opprinnelig skulle styrebehandles i juni 2022.
Planene er som nevnt sentrale som grunnlag for investeringsplanene. Godkjenning av disse siste 12 
planene er dermed avgjørende for den videre prosess med investeringsplanene, som skal behandles i 
neste styremøte. 

Porteføljeplanene i lys av Forskningsrådets mål 
Forskningsrådets overordnede målbilde består av hovedmålene i LTP, de fem målene i 
styringssystemet for Forskningsrådet (MRS) og målene i Forskningsrådets strategi. Det samlede 
målbildet brytes ned til porteføljespesifikke investeringsmål med forventede virkninger og 
samfunnseffekter.  
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Figur: Mål og strategiske områder for hhv. Langtidsplanen og Forskningsrådets strategi. 

Langtidsplanen 2019 - 2028 Forskningsrådets strategi1

Mål 

Styrket konkurransekraft og 

innovasjonsevne 

Omstilling i næringsliv og offentlig 

sektor 

Møte store samfunnsutfordringer   Bærekraftig utvikling 

Utvikle fagmiljøer av fremragende 

kvalitet 

Grensesprengende forskning og 

radikal innovasjon 

Strategiske 

områder 

Hav Hav

Klima, miljø og miljøvennlig energi  Grønt skifte 

Fornyelse i offentlig sektor og 

bedre offentlige tjenester 

Helse og velferd 

Muliggjørende og industrielle 

teknologier 

Teknologi og digitalisering 

Samfunnssikkerhet og samhørighet 

i en globalisert verden 

Samhørighet og globalisering 

Som et viktig bakteppe for Forskningsrådets strategi er også Regjeringens fem mål for 
Forskningsrådet: Økt vitenskapelig kvalitet, Økt verdiskaping i næringslivet, Møte store 
samfunnsutfordringer, Velfungerende forskningssystem og God rådgivning. 

Om arbeidet med porteføljeplanene

Punktene under omhandler de 12 planene, men tilsvarende prosess ble også gjennomført for de fire 
planene som allerede er godkjent: 

• Det har vært en omfattende ekstern involvering i arbeidet med planene, se avsnittet under. 
• Planene er godkjent av de respektive porteføljestyrene i mai 2022.  
• Det er gjennomført konsultasjon med Sametinget på følgende porteføljeplaner: Helse, Klima 

og polar, Utdanning og kompetanse, Samisk og Velferd, kultur og samfunn. 
• Flere av planene ligger i dag ute på Forskningsrådets nettsider, med et forbehold om endelig 

godkjenning i Styret. Dette fordi det er aktive utlysninger som viser til planene. 

Ekstern dialog 
De reviderte andre generasjons porteføljeplaner bygger på omfattende diskusjoner og arbeid i 
porteføljestyrene det siste året. Det har vært dialog med alle departementer om mål, tematisk og 
strukturelle prioriteringer mm.. Planene ble i en tidlig fase lagt frem for ekstern dialog i brede 
fellesmøter og møter med enkeltaktører for å sikre at viktige utfordringer og perspektiver blir 
ivaretatt. For at porteføljeplanene skal bygge på mest mulig oppdatert kunnskap innenfor sine 
områder, la vi opp til en åpen og bred dialog med aktører og interessenter i alle sektorer om 
innholdet. Blant annet inviterte vi til skriftlige innspill til kunnskapsgrunnlaget, og netthøringer på 
utkastene til de nye planene. Vi fikk inn til sammen 519 innspill til de 16 porteføljeplanene. Av 
virksomhetene som ga innspill til planene, var 329 i offentlig sektor og 190 i privat sektor. 

1 I tillegg har strategien et strukturelt mål om Velfungerende forsknings- og innovasjonssystem. 
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Gjennomgående var en solid majoritet av respondentene positiv til planenes mål, prioriteringer og 
tiltak.    
Porteføljeplanene er bearbeidet av administrasjonen og porteføljestyrene etter innspillsrundene.  

Vurderinger 
Noen sentrale observasjoner   
Vi har gått igjennom alle porteføljeplanene og vurdert dem opp mot målbilde i LTP og strategien, 
inkludert de fire planene som er godkjente, sentrale observasjoner er følgende:  

 Porteføljeplanene er godt forankret i Langtidsplan for forskning og høyere utdanning og 
innrettet mot å bidra til overordnede mål i langtidsplanen. 

 Samlet sett dekker porteføljeplanene de tre målene i Forskningsrådets strategi Bærekraftig 
utvikling, grensesprengende forskning og radikal innovasjon, og omstilling i næringsliv og 
offentlig sektor på en god måte. 

 Mange porteføljer ser de tre målene i sammenheng på sine områder.  

 Det er etablert en arbeidsdeling mellom noen av porteføljestyrene slik at ikke alle har like 
stort fokus på alle målene i LTP og strategien. 

 Hovedmålene og satsingsområdene blir dekket av flere porteføljeplaner, men det er et 
mønster at noen få porteføljer tar et hovedansvar for hver av målene/prioriteringene. 

 Porteføljeplanene for humaniora og samfunnsvitenskap, livsvitenskap og naturvitenskap og 
teknologi bidrar særlig til å realisere hovedmålene i strategien Grensesprengende forskning 
og radikal innovasjon og Velfungerende forskning- og innovasjonssystem. 

 Når det gjelde de fem strategiske områdene, Hav, Grønt skifte, Helse og velferd, Ny teknologi 
og digitalisering og Samhørighet og globalisering, som i stor grad sammenfallende med de 
langsiktige prioriteringene i Langtidsplan for forskning og høyere utdanning, så har noen 
større tilhørighet i enkelte porteføljer som f.eks. Hav og Helse og velferd, mens Grønt skifte 
er et viktig strategisk område i mange av porteføljene. 

 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. 

 I alle planene er internasjonalt samarbeid viktig for måloppnåelse. 

 Planene vil bidra til å fremme etisk og samfunnsansvarlig forskning  

 På områder der det finnes gjennomgående prioriteringer, slik som åpen forskning og 
bærekraftig utvikling, viser planene at disse blir implementert gjennomgående i alle planene. 
Dette synliggjør porteføljeplanenes verdi som verktøy for å gjennomføre strategien. 

 Porteføljeplanene er innrettet slik at Forskningsrådet skal kunne møte departementenes 
forventninger. 

Mulig utfordringer 
 Områder uten egne midler. Porteføljestyrenes egne midler variere fra 18 til 1247 mill.kr.  Selv 

om porteføljestyrene har ansvar for hele porteføljen på sine områder inkl. både egne midler 
samt andre porteføljers investeringer og internasjonale midler, kan det være utfordrende å 
sikre måloppnåelse med begrensede egne midler. 

 Det er risiko for at tverrgående prioriteringer, f.eks. mangfold og likestilling, humaniora m.m. 
som porteføljene selv ikke har et eget ansvar for, nedprioriteres til fordel for porteføljenes 
kjerneoppgaver. 

 En forutsetning for god, strategisk porteføljestyring vil være at føringer fra oppdragsgivere 
ikke er på et for detaljert nivå. 

Forskningsrådet vil videreutvikle porteføljestyringen og porteføljeplanene som redskap fremover slik 
at de ivaretar regjeringens satsinger på forskning og innovasjon og realiserer Forskningsrådets 
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satsinger på en måte som ivaretar både målretta og tverrgående hensyn, og gir best mulig 
måloppnåelse totalt sett.

Videre saksgang  
 Porteføljeplanene benyttes som grunnlag for investeringsplaner i 2023-2025. Styret får 

investeringsplanene til godkjenning i novembermøtet. 

 Fullstendig behandling av nytt Styre i 2023. 

Forslag til vedtak 
Porteføljeplanene for de 12 porteføljene: Demokrati, styring og fornyelse, Global utvikling og 
internasjonale relasjoner, Energi, transport og lavutslipp, Hav, Helse, Klima og polar, Landbasert mat, 
miljø og bioressurser, Muliggjørende teknologier, Petroleum, Utdanning og kompetanse, Velferd, 
kultur og samfunn, Samisk godkjennes som grunnlag for porteføljenes investeringsplaner. 
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