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Forslag til saksliste Styremøte 5/2022

Norges forskningsråds styre 
Dato 27. mai 2022 kl 09:00 - 11:00

Sted  TEAMS 

Sak S 33/22 Godkjenning av sakslisten 09:00 - 09:05 

Sak S 34/22 Godkjenning av referat fra møte 4/2022 - vedlegg 09:05 - 09:10 

Sak S 35/22 Orienteringer 
1) Ekstern gjennomgang av Forskningsrådet, vedlegg
2) Oppsummering fra møtet med statsråd Borten Moe, vedlegg
3) Gjennomgang av bestilling fra KD med frist 30. mai, vedlegg
4) Etatsstyringsmøte 8. juni 

09:10 - 09:35 

Sak S 36/22 

Sak S 37/ 22    

Oversikt over engangskutt, omdisponeringer og overbevilgninger som 
påvirker langtidsbudsjettet – vedlegg

Utbetalingsprofiler – ulike scenarier 
Presenteres i møtet

09:35 - 09:55 

09:55 - 10:30

Sak S 38/22 Kommunikasjonsplan fremover 10:30 - 10:45 

Presenteres i møtet

Sak S 39/22 Eventuelt 10:45 - 10:50   

Sak S 40/22 Vedtaksprotokoll godkjennes 10:50 - 11:00 



Utkast referat   Styremøte 04/2022

Norges forskningsråds styre 

Dato Mandag 16. mai 2022, kl. 14:30 – 16:00

Sted Virtuelt møte (Teams) 

Til stede: 

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

Forfall:   

Til stede fra Forskningsrådet: 
Mari Sundli Tveit, administrerende direktør 
Yves Boulmer, områdedirektør Analyse og porteføljestyring 
Randi Søgnen, stabsdirektør 
Christian Haug-Moberg, fungerende områdedirektør Kommunikasjon og brukeropplevelse 
Lise Rydje, seniorkonsulent 
Tobias Ellingsen, referent 

Sak S 30: avdelingsdirektør Johan Skivik Aubell  



Utkast referat   Styremøte 04/2022

Sak S 29/22 Godkjenning av sakslisten 

Vedtak:  Sakslisten godkjennes. 

Sak S 30/22 Oppdatering av situasjonen v/styreleder og adm. direktør 

Mari Sundli Tveit og Yves Boulmer presenterte status for Forskningsrådets langtidsbudsjett 

og prognoser for likviditetsutviklingen fremover. Prognosene viser et estimat på totale 

avsetninger, før korrigerende tiltak, på -1 600 mill. kroner ved utgangen av 2023, -1 900 ved 

utgangen av 2024 og -500 ved utgangen av 2025. Videre ble tiltak som er under utredning og 

vurdering for å unngå negative avsetninger på kap./post nivå og deres effekt på likviditeten 

presentert. Konklusjonene fra DFØs notat til KD "Vurdering av Forskningsrådets praksis mht. 

bruk av avsetninger sett opp mot økonomiregelverket og bevilgningsreglementet" ble 

gjennomgått.  

Styret stilte oppklarende spørsmål til langtidsbudsjettet og likviditetsprognosene, samt til 

Forskningsrådets arbeid med den økonomiske situasjonen og dialogen med 

Kunnskapsdepartementet. Styret diskuterte Forskningsrådet økonomiske situasjon og 

behovet for å håndtere situasjonen på både kort og lang sikt. Styret ser alvorlig på 

situasjonen og usikkerheten den gir for miljøene som søker om forskningsmidler fra 

Forskningsrådet. Styret ser behovet for en overgangsordning som ikke skader 

forskningsinnsatsen på lang sikt og vil også jobbe med anbefalinger for fremtiden.  

Mari Sundli Tveit orienterte om at Kunnskapsdepartementet har sendt Forskningsrådet en 

bestilling om å anskaffe ekstern bistand for å; a) Gå gjennom/revidere budsjett- og 

økonomisituasjonen i Forskningsrådet, med sikte på å gi en fullstendig oversikt over den 

økonomiske situasjonen, og b) Vurdere og gi anbefaling om mulige forbedringer i den interne 

økonomi- og virksomhetsstyringen i NFR bl.a. i lys av notatet fra DFØ. 

Styret diskuterte bestillingen og ba administrasjonen om å avklare om en ekstern 

gjennomgang knyttet til punkt a kan gjennomføres innenfor Forskningsrådets eksisterende 

avtaler med relevante leverandører. Styret diskuterte hvordan punkt b i bestillingen bør 

følges opp og ser behov for en dialog med KD om denne delen av bestillingen.

Vedtak:  Styret har tillit til administrerende direktør Mari Sundli Tveit og ser fram til et godt samarbeid 

med administrasjonen i Forskningsrådet fremover.  

Bestilling fra Kunnskapsdepartementet om ekstern gjennomgang:  

Punkt a: Styret ber administrasjonen om snarest å avklare om dette er et oppdrag som kan 

tas innenfor eksisterende avtaler, og forberede en rask oppstart. Styret ber om å bli orientert 

så raskt det foreligger en avklaring.  

Punkt b: Styret ønsker en dialog med departementet for å avklare oppfølging av punkt b. 

Sak S 31/22 Eventuelt

Sak S 32/22 Vedtaksprotokoll godkjennes 
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Vedtak:  Styret godkjenner vedtaksprotokollen.



Saksframlegg Styremøte 5/2022

Sak S 35/22 Skriftlige orienteringer 

Til Styret  

Fra Administrerende direktør 

 Sak S 35/22-01 Ekstern gjennomgang av Forskningsrådet – vedlegg 

I brev 16. mai viser Kunnskapsdepartementet til en omtale av den økonomiske situasjonen i 

Forskningsrådet i Prop. 115 S. (2021-2022). I proposisjonen annonserer regjeringen at den vil 

be Forskningsrådet om å sette i gang en ekstern gjennomgang for å kartlegge situasjonen og 

kvalitetssikre tallgrunnlaget. Nærmere om gjennomgangen i brev vedlagt.  

Sak S 35/22-02 Oppsummering fra møte med statsråd Borten Moe – vedlegg 

Et møte mellom statsråd Ola Borten Moe og Forskningsrådet 18. mai oppsummeres kort i 

vedlagte brev. Tema for møtet var den økonomiske situasjonen i Forskningsrådet, herunder 

presiseringer knyttet til tildelinger framover. Mandatet for den eksterne gjennomgangen ble 

også berørt. 

Sak S 35/22-03 Gjennomgang av bestilling fra KD med frist 30. mai – vedlegg 

I brev fra KD 12. mai ber KD - i forbindelse med regjeringens videre arbeid med statsbudsjettet 

- om innspill fra Forskningsrådet på en rekke punkter i løpet av mai måned (brev vedlagt). 
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Norges forskingsråd - ekstern gjennomgang 

Vi viser til omtale av den økonomiske situasjonen i Forskningsrådet i Prop. 115 S. (2021-

2022). Det fremgår av proposisjonen at regjeringen vil be Forskningsrådet om å sette i gang 

en ekstern gjennomgang for å kartlegge situasjonen og kvalitetssikre tallgrunnlaget. 

Forskningsrådets praksis skal vurderes opp mot regelverket for statlige virksomheter, dvs. 

bevilgningsreglementet og økonomiregelverket, samt de føringene som ligger i 

budsjettproposisjoner og tildelingsbrev mv. 

Kunnskapsdepartementet ber på denne bakgrunn om at Forskningsrådet anskaffer ekstern 

bistand til å:  

a. Gå gjennom/revidere budsjett- og økonomisituasjonen i Forskningsrådet, med sikte 
på å gi en fullstendig oversikt over den økonomiske situasjonen (inntektssiden sett i 
sammenheng med planlagte utlysninger, inngåtte forpliktelser og forventede 
utbetalinger) både for inneværende år og neste år, samt god oversikt over forventet 
økonomisk situasjon for årene 2024-2026. Oversikter og prognoser skal inneholde 
oppdaterte og kvalitetssikrede tall på kap. og postnivå.  Det skal legges særlig vekt 
på å avdekke ev. forhold som vil legge press på økonomien/budsjettsituasjonen i 
Forskningsrådet de neste årene. Det skal legges til grunn om lag uendrede årlige 
forskningsbevilgninger i årene fremover.  

b. Vurdere og gi anbefaling om mulige forbedringer i den interne økonomi- og 
virksomhetsstyringen i NFR bl.a. i lys av notatet fra DFØ. 

Vurderingen i punkt a. må munne ut i en rapport som kan deles med KD innen 25. juni 2022. 

Om mulig ber vi om at det foreligger en foreløpig vurdering innen 1. juni. Vurderingen i punkt 

b. må munne ut i en rapport som kan deles med KD innen utgangen av september 2022.  

Norges forskningsråd 

Postboks 564 

1327 LYSAKER 

Deres ref Vår ref 

22/536-4

Dato 

16. mai 2022
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Med hilsen

Maria Tagmatarchi Storeng (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

Sidsel Aarnæs Arbo 

utredningsleder

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

Kopi 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Barne- og familiedepartementet

Finansdepartementet

Forsvarsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og distriktsdepartementet

Kultur- og likestillingsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Olje- og energidepartementet

Samferdselsdepartementet

Utenriksdepartementet
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Norges forskningsråd - Møte med styreleder 18. mai 2022 

Vi viser til møte onsdag 18. mai mellom statsråd Ola Borten Moe og Forskningsrådet 

v/styreleder Kristin Halvorsen, nestleder i styre Robert Rastad og adm.dir. Mari Sundli 

Tveit.  Fra Kunnskapsdepartementet (KD) deltok i tillegg statssekretær Oddmund L. Hoel, 

politisk rådgiver Signe Bjotveit, ekspedisjonssjef Maria T. Storeng, ekspedisjonssjef Anne 

Line Wold og avdelingsdirektør Marthe Nordtug.  

  

Tema for møtet var den økonomiske situasjonen i Forskningsrådet. I møtet uttrykte KD at 

Forskningsrådet fremdeles kan utlyse og tildele midler såfremt det ikke inngås nye 

forpliktelser knyttet til poster med negative avsetninger eller omdisponeres midler mellom 

poster.  

  

Videre ble føringer for det eksterne oppdraget som styret i Forskningsrådet skal gjennomføre 

diskutert. Punkt a i bestillingen fra KD som gjelder kartlegging av den økonomiske 

situasjonen, vil bli iverksatt snarlig. Punkt b i bestillingen, som berører den interne 

virksomhetsstyringen i forskningsrådet, er mindre tidskritisk. Statsråd Borten Moe uttrykte 

videre at det er opp til styret å vurdere hvordan punktet bør følges opp. 

 

Med hilsen 

 

 

Maria T. Storeng (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 

 

Sidsel Aarnæs Arbo 

utredningsleder 
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Bestilling Norges forskningsråd i forbindelse med arbeidet med 
statsbudsjettet 2022 og 2023 

Vi viser til tidligere dialog om avsetningene i Forskningsrådet. Vi viser også til møte mellom 

statsråd Ola Borten Moe og styret i Forskningsrådet 10. mars om DFØs gjennomgang av 

Forskningsrådets praksis for bruk av avsetninger.  

Håndtering av negative avsetninger 

Regjeringen er opptatt av å rydde opp i forholdene med negative avsetninger i 

Forskningsrådet så raskt som mulig. I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2022 har 

regjeringen besluttet at Forskningsrådet inntil videre skal stoppe alle tildelinger til nye 

prosjekter innenfor de områdene der det er negative avsetninger.  

I forbindelse med regjeringens videre arbeid med statsbudsjettet ber KD om innspill fra 

Forskningsrådet på følgende punkter i løpet av mai måned: 

1) En oppdatert status for økonomisituasjonen og likviditetssituasjonen i 

Forskningsrådet. 

2) En prognose for negative avsetninger framover gitt at det ikke gjennomføres tiltak 

utover å stoppe tildelinger til nye prosjekter på områder der det er negative 

avsetninger, jf. avsnitt over. 

3) Håndtering av estimerte negative avsetninger ved utgangen av 2022, 2023 og 

2024 

a) Forslag til omfordeling fra departementer, poster og/eller formål med positive 

avsetninger til poster og/eller formål med negative avsetninger, gitt at 

programmet/aktiviteten er i tråd med postens bevilgningsvedtak og 

Forskningsrådets tildelingsbrev. 

Norges forskningsråd 
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b) Forslag til revidert budsjett for programmer/aktiviteter som styrer mot negative 

avsetninger ved utgangen av 2022 og 2023. Det skal så langt som mulig 

budsjetteres med midler fra poster med estimerte positive avsetninger, gitt at 

programmet/aktiviteten er i tråd med postens bevilgningsvedtak og 

tildelingsbrev til Forskningsrådet. 

c) Prognose for resterende estimerte negative avsetninger ved utgangen av 

2022, 2023 og 2024 per kap.post og program/aktivitet, gitt at 

budsjettrevideringen i a) og b) gjennomføres 

d) Konsekvensene av å håndtere de resterende negative avsetningene i d) 

gjennom 

i) Forskyvning av aktivitet  

ii) Avkortning 

iii) Avslutning av igangsatte prosjekter 

iv) En hensiktsmessig kombinasjon av de tre tiltakene nevnt over. Det skal 

vurderes hvordan slike tiltak bør innrettes gitt at en ikke skal ha negative 

avsetninger ved utgangen av hhv. 2022, 2023 eller 2024. Det legges til 

grunn 0-vekst budsjett. 

Revidert nullvekstforslag for 2023 

Til arbeidet med 2023-budsjettet ber KD om innspill til: 

1) Revidert nullvekstforslag for 2023 der det legges til grunn at eventuelle negative 

avsetninger ved utgangen av 2022 elimineres i løpet av hhv 2023 og 2024. 

Tilsagnsfullmakter 

Det vises til notat fra Forskningsrådet av 4. mai 2022 om avvikling av tilsagnsfullmakter. 

Departementet ber Forskningsrådet konkretisere konsekvensene ved å avvikle 

tilsagnsfullmaktene. I tillegg til å konkretisere alternativ 2 og 3 skal et alternativ om å 

terminere prosjekter vurderes. 

KD vil ha tett dialog med Forskningsrådet om punktene over og ber om at bestillingen 

besvares innen 30. mai. Revidert nullvekstbudsjett kan imidlertid leveres 15. juni.  KD 

presiserer også at siden dette er fortrolig budsjettinformasjon, må Forskningsrådet behandle 

opplysningene deretter. 

Med hilsen

Maria Tagmartachi Storeng (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

Sidsel Aarnæs Arbo 

utredningsleder
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Saksframlegg Styremøte 5/2022

Styresak S 36/22: Oversikt over engangskutt, omdisponeringer og 
overbevilgninger som påvirker langtidsbudsjettet 
Til
Fra 

Ansvarlig direktør Randi Søgnen 
Saksbehandler Kristen Ulstein 

Bakgrunn  
Styret har bedt om en skjematisk framstilling av vedtak som har ledet opp til den 
likviditetssituasjonen Forskningsrådet nå står i. Notatet tar for seg "hovedgrepene" hver for seg. 
Engangskuttene og omdisponeringer av avsetninger er resultat av Stortingets budsjettvedtak. I tillegg 
har Forskningsrådet gjort egne vedtak om overbevilgning få raskt redusere avsetningene. 

Hvorfor saken fremmes til dette møtet 
Til orientering 

Hovedpunkter  

Engangskutt 2017 til 2021

Fra og med Statsbudsjettet for 2017 og fram til og med budsjettet for 2021 ble det foretatt 
"ettårige engangskutt" i bevilgningene fra en rekke departementer. I alle tildelingsbrev fra 
berørte departement sto det en standardsetning: Den ettårige reduksjonen skal ikke føre 
til redusert aktivitet, og Forskningsrådet skal fortsette å lyse ut midler i tråd med sine 
planer. Begrunnelsen for reduksjonen var nedbygging av avsetningene.  

Dette berører årlig tildeling (Forskningsrådets årsinntekt) 12 poster på budsjettet til 7 departement 
(tusen kr.): 

Fordi disse kuttene ble betraktet som midlertidige trekk på vår totale likviditet, med tydelige føringer 
om at reduserte avsetninger ikke skulle føre til redusert aktivitet, var kuttene plassert på egne 
aktivitetskoder i regnskapet. Som grunnlag for vårt videre arbeid med likviditetsstyring er kuttene 
f.o.m. 2022 fordelt på underliggende budsjettformål, slik at vi kan tilpasse framtidig utlysningsnivå til 

2017 2018 2019 2020 2021 Sum

KD 285.54 -337 000 -337 000

KD 285.52 -30 000 -30 000

KD 285.53 -75 000 -411 000 -10 000 -496 000

KD 281.50 -5 000 -5 000

HOD 780.50 -84 300 -236 000 -320 300

NFD 920.50 -170 600 -170 600

NFD 920.51 -55 700 -55 700

OED 1830.50 -51 500 -51 500

AID 601.50 -41 800 -41 800

KDD 500.50 -11 200 -11 200

KDD 541.50 -24 000 -24 000

U D 161.71 -113 400 -113 400

Sum -337 000 -105 000 -5 000 -495 300 -714 200 -1 656 500
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det reelle disponible budsjettet for det enkelte budsjettformål. Dette påvirker ikke bildet på 
kap./post nivå.  

Fordeling av de ettårige inntektskuttene på budsjettformål etter departement
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Omdisponeringer av avsetninger i budsjett for 2020 og 2022 

I Statsbudsjettet 2022 er Forskningsrådet bedt om å omdisponere 437,5 mill. kroner av 

avsetningene for å følge opp prioriteringene i gjeldende langtidsplanen (2019 -2022). Det 

er gitt nye føringer for bruken av tidligere års bevilgninger (avsetningene). Disse føringene 

er altså ikke knyttet til bruken av de ordinære inntektene for 2022. Denne logikken ble 

først introdusert for finansiering av tiltakspakker i forbindelse med pandemien i 2020. 

Disse ble også delvis finansiert ved gjenbruk av avsetninger. 

Berører 12 departement: KD, NFD, ASD, KMD, BFD, OED, UD, JD, KUD, LMD, KLD og SD (mill. kr.): 

Målet med omdisponeringen sett fra departementenes side 

var i første rekke å innfri opptrappingsplanene på 

Teknologiløftet, Næringsløftet og Utdanningsløftet, hvor kun 

de to første berører Forskningsrådet. Det ble også gitt 

føringer for bruken av avsetninger til andre prioriterte 

områder i langtidsplanen, som ikke faller inn under 

opptrappingsplanene. Alle føringene traff i stor grad områder 

som Forskningsrådet foreslo i sitt budsjettforslag, men da 

med en forventning om økte bevilgninger, og ikke gjenbruk av 

tidligere inntekter. For berørte budsjettformål innebærer 

dette at både innretning og volum på utlysningene måtte 

endres. 

I statsbudsjettet er det forutsatt at omdisponeringen av 

avsetninger skal skje innenfor hvert enkelt departement. Det 

betyr at avsetninger knyttet til departementets tidligere 

bevilgning skal benyttes til nye formål relevant for det aktuelle departementet. Det er ikke flyttet 

avsetninger mellom departementer eller mellom kapittel og post.  Avsetningene er i noen tilfeller 

flyttet til fra et budsjettformål til et annet, som er nærmere til å følge opp den nye føringen fra 

departementet.  

Kap/post 2020 2022

KD 285.53 85,5

AID 601.50 10 20

KDD 500.50 / 541.50 10

BFD 846.50 20

HOD 780.50 20

UD 161.71 80 30

JD 400.50 10

KLD 1410.51 22

KUD 335.73/325.52 20

LMD 1137.50 20

NFD 920.50 50 100

OED 1830.50 55

SD 1301.50 25

Totalt 140 437,5
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Omdisponeringer 2022 fordelt på budsjettformål (mill. kr) 

LTP-

område
Føringer Dept Kap/post Beløp Omdispere fra Omdisponere til

Innovasjonsarena i offentlig sektor AID 601.50 10 HELSEVEL INNOFFARENA

Innovasjonsarena i offentlig sektor KMD 500.50 / 541.50 10 IKTPLUSS INNOFFARENA

Forskning på implementering av 

tiltak for barn, unge og familier
BFD

846.50

10

Fordelt 

proporsjonalt på 

VAM og HELSEVEL-V

Effektforskning - forskning om vold 

og overgrep
BFD

846.50

10

Fordelt 

proporsjonalt på 

VAM og HELSEVEL-V

Global helseforskning HOD 780.50 20

BEHANDLING, 

BEDREHELSE og 

HELSEVEL-H

GLOBVAC

Global helseforskning UD 161.71 30

Rettsvitenskap og EØS-rett AID 601.50 10 Øremerket VAM

EØS-rettsvitenskapelig forsking JD 400.50 10
Alle budsjettformål 

finansiert av JD
LOVOGRETT

Nærings-

løftet

Kommersialisering og radikal 

innovasjon
KD-53 285.53 15

NANO, BIOTEK og 

IKTPLUSS
FORNY

Teknologi-

løftet

IKT-forskning innen kunstig 

intelligens og digital sikkerhet, 

inkl. de rettslige rammene for 

kunstig intelligens, og teknologiske 

problemstillinger med relevans 

for utvikling av system og tjenester 

i forvaltningen

KD-53 285.53 30,5

Fordelt 

proporsjonalt 

innenfor IKTPLUSS og 

SAMRISK2

Teknologi-

løftet
Klimavennlige havnæringer KD-53 285.53 10

Øremerket innenfor 

HAVBRUK og 

EBERGIX

Teknologi-

løftet

E-infrastruktur for en digitalisert 

verden
KD-53 285.53 30

BIOTEK, NANO, 

PETROMAKS, 

ENERGIX, 

MARINFORSK, 

HAVBRUK, 

KLIMAFORSK og 

POLAR

FORINFRA

Nærings-

løftet
Sirkulær økonomi KLD 1410.51 22

MILJØFORSK, 

MARINFORSK, 

KLIMAFORSK, 

ENERGIX  og BIONÆR

SIRKULÆR-ØKONOMI

Likestilling KUD 335.73/325.52 20 KULMEDIA LIKEST

Nærings-

løftet

Økt verdiskapning og bærekraft i 

landbaserte bionæringer 
LMD 1137.50 20

Øremerket innenfor 

BIONÆR

Teknologi-

løftet
Grønn plattform NFD 920.50 58 BIA og MAROFF GRØNN PLATTFORM

Teknologi-

løftet
Fremtidens havbruk NFD 920.51 42

Fordelt likt på 

MARINFORSK og 

HAVBRUK

Teknologi-

løftet

Hydrogen, havrelaterte 

energiteknologier og lavutslipp
OED 1830.50 55

Øremerket innenfor 

PETROMAKS2 og 

ENERGIX

Teknologi-

løftet
Øremerke avsetninger til Pilot-T SD 1301.50 25

Øremerket innenfor 

TRANSPORT2025

Sum 437,5
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Forskningsrådets egne overbevilgninger

Som tiltak for å redusere overføringene har Styret vedtatt noen overbevilgninger, særlig 
fra Kunnskapsdepartementet, etter innstilling fra administrasjonen. Hensikten var både å 
redusere de store avsetningene på KDs post 53, men også å øke aktivitetsnivået på FRIPRO 
og Forskningsinfrastruktur uten å påvirke fremtidige planer for ordningene. Her ble det 
tatt avsetninger på post 53 og overført til post 52 og 54. I tillegg vedtok Styret på eget 
initiativ å utvide budsjettrammen for SFI-IV og bevilge til 5 ekstra sentra. Hensikten var 
også her å redusere avsetningene på post 53. 

Nedenstående er utdrag fra styrevedtak og -referat i saker som omhandler overbevilgninger og 

avsetningene – knyttet til SFI, INFRA og FRIPRO. 

Styremøte 6. september 2019 (Sak S 84/19)  

Fra vedtaksprotokoll: Administrasjonene bes vurdere i dialog med KD om det er mulig å forsere 

infrastrukturinvesteringer med henblikk på å redusere avsetningene og eventuelt komme tilbake til 

styret med et forslag om hvordan dette konkret kan gjøres.

Styremøte 30. oktober  – 1. november 2019 (Sak S 99/19)

Vedtaksprotokoll: Styret slutter seg til de planer som er lagt for å bygge ned overføringene. Styret 

slutter seg til forslaget til tiltaksrapport til KD, men at den etter styremøte suppleres med en 

vurdering av hvilke tiltak som bør gjennomføres. Tiltak C må gjennomføres på en måte som er 

effektiv og enkel for brukerne. Det tydeliggjøres at man i tiltak J ønsker fireårige forskningsbudsjett 

etter svensk modell.

Styret slutter seg til at Forskningsinfrastruktur tilføres 266 mill. kroner i perioden 2020 – 2022, og at 

FRIPRO tilføres 550 mill. kroner i perioden 2020 – 2024. Beløpet som tilføres vurderes årlig ut ifra de 

to budsjettformålenes inntektssituasjon.

Referatet viser til forslag til Omdisponering fra KDs post 53 til FRIPRO, hvor hensikten er å redusere 

overføringene. Det foreslås videre å foreta en omdisponering fra ulike sektordepartementer til e-

Infrastruktur for ytterligere å redusere overføringene. Dette inkluderer blant annet ressurser til 

SIGMA2.

Styremøte 11. juni 2020 (Sak S 92/20) 

Vedtaksprotokollen: Styret beslutter å øke rammen for SFI-tildelingene. Dette er i tråd med 

Forskningsrådets strategi og et høyt prioritert tiltakspakkeforslag fra Forskningsrådet i forbindelse 

med korona-krisen. Styret vedtar å etablere 22 nye SFI med oppstart høsten 2020 (…) Hvert senter gis 

tilbud om en bevilgning fra Forskningsrådet på inntil 12 mill. kroner pr. år i inntil åtte år. 

Fra referatet:  Gruppe C: Gruppen består av ti søknader med hovedkarakter 6 og en beregnet samlet 

karakter mellom 5,9 og 6,1. Søknadene er klart kvalifiserte som SFI og finansieres over SFI-

ordningens budsjett. Av budsjettmessige årsaker anbefales det å kun innvilge fem av disse ti. 

….. Knyttet til gruppe C foreslo styreleder å utvide budsjettrammen for å kunne innvilge alle ti 

søknader i gruppen. Det var enighet i Styret om behovet for en slik merinvestering. Styret pekte på at 

dette vil være i tråd med Forskningsrådets strategi og et høyt prioritert tiltakspakkeforslag fra 

Forskningsrådet i forbindelse med Covid-19-krisen. 

Styremøte 04.12.2020 (Sak S 138/20) 
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Vedtak: FRIPRO tilføres ytterligere 150 MNOK til tildelingsrammen for 2020 og inntil 300 MNOK til 

tildelingsrammen for 2021 forutsatt innvilgelsesandelen ikke overstiger 10 % ved å belaste KDs kap 

285, post 52 Langsiktig grunnleggende forskning. 

Fra referatet: Styret støtter forslaget om å øke tildelingsrammen for FRIPRO i 2020 og 2021 og mener 

at det innebærer en akseptabel risiko å bygge opp negative avsetninger på opp mot et årsbudsjett 

for FRIPRO. 

Den økte rammen ble fordelt på fagporteføljene 04.12.2020 og både økt ramme og fordelingen ble 

bekreftet i Styremøte 29. april 2021 (Sak S 32/21). 
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