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Norges forskningsråds styre
Dato

28. oktober 2021 kl. 10:00 – 16:45

med påfølgende middag kl 17:15

Sted

Møterom Hassel 2, Forskningsrådet / Restaurant Fjord

Sak S 63/21

Godkjenning av sakslisten

Sak S 64/21

Godkjent referat fra styremøte 5/21, 07.09 – vedlegg

Sak S 65/21

Spørsmål om habilitet

Sak S 66/21

Skriftlige orienteringer fra styret – vedlegg
- Statsbudsjett
- Tertialrapport

Sak S 67/21

Plan for å analysere og dokumentere effekter av Forskningsrådets
strategiske innsats – vedlegg

Sak S 68/21

Oppnevning av porteføljestyre for samisk – vedlegg

12:00-12:15

LUNSJ

12:15-13:00

Sak S 69/21

Langtidsbudsjett 2022-2024 – vedlegg

13:00-13:45

Sak S 70/21

Godkjenning av investeringsplanene – vedlegg

13:45-14:15

Sak S 71/21

Seminar med sentrene for forsknings- og innovasjonspolitikk:
"Omstilling – hva vet vi om forskningens bidrag" – vedlegg

14:15-16:15

Sak S 72/21

Eventuelt

16:15-16:20

Sak S 73/21

Vedtaksprotokoll godkjennes

16:20-16:25

Sak S 74/21

Oppsummering
- Dialog mellom styre og adm. direktør
Dialog styret

16:25-16:45

10:00-

-11:15

11:15-12:00

Maxitaxi ca kl 16:30 til Restaurant Fjord
Forfall:
• Pinar
• Karianne
• Eimund kommer ca kl 13:00
• Lena forfall / Eirin I. Winsnes stiller

Godkjent referat
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Norges forskningsråds styre
Dato
Sted

Tirsdag 7. september 2021, kl. 10:00 – 16:00
Forskningsrådets møtesenter, Abel 1 og 2

Til stede:
Hilde Tonne - leder
Kenneth Ruud – nestleder
Jan Magnus Aronsen
Eli Aamot
Pinar Heggernes
Kirsti Hjemdahl (på Teams)
Tomas Kåberger
Karianne Melleby
Eimund Nygaard
Lars Harry Vorland
Christine Daae Olseng
Lena Cappelen Endresen
Sak S 59: Eirik Næss Ulseth, porteføljestyreleder Industri og tjenestenæringer
Forfall:
Mette Halskov Hansen
Til stede fra Forskningsrådet:
Mari Sundli Tveit, administrerende direktør
Anne Kjersti Fahlvik, områdedirektør Næringsutvikling og nyskaping
Fridtjof Unander, områdedirektør Bærekraft og grønt skifte
Jesper W. Simonsen, områdedirektør Samfunnsutvikling og digitalisering
Kristin Danielsen, områdedirektør Internasjonalisering og forskningssystemet
Yves Boulmer, områdedirektør Analyse og porteføljestyring
Cathrine Torp, områdedirektør Kommunikasjon og brukeropplevelse
Randi Søgnen, stabsdirektør
Stig Slipersæter, adm. dir stab
Kristen Ulstein, referent
Sak S 57, direktør Bjørn Skavlan
Sak S 58, avdelingsdirektør Frode Georgsen
Sak S 59, avdelingsdirektør Christine Tørklep, avdelingsdirektør Trine Steen, Eirik Fosse

Godkjent referat
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Sak S 52/21

Godkjenning av sakslisten

Vedtak:

Sakslisten godkjennes.

Sak S 53/21

Godkjent referat fra styremøte 4/21, 10.06

Vedtak:

Referatet godkjennes.

Sak S 54/21

Spørsmål om habilitet
Ingen habilitetssaker

Sak S 55/21

Orienteringer

1. Saker besluttet av styreleder
•
•

Arvid Østhus er oppnevnt som nytt medlem i porteføljestyret for Petroleum
Et porteføljestyreutvalg er oppnevnt for å forta bevilgning av Grønnplattformutlysningen i 2021. Utvalget består av porteføljestyreleder, evt. et annet habilt medlem,
fra de tre porteføljestyrene for Hav, Energi, lavutslipp og transport og Landbasert mat,
miljø og bioressurser og to habile medlemmer fra porteføljestyret for Industri og
tjenestenæringer.

3. Muntlige orienteringer fra administrasjonen
Mari Sundli Tveit orienterte.
•
•
•

•

Det har kommet tre klagesakene til Trinn 1-utvelgelsen etter SFF-utlysningen.
Administrasjonen innstiller på at klagene ikke tas til følge og sakene går til klageutvalget.
Endelig tilbakemelding fra KD ligger i sakspapirene.
Det har omfattende kommunikasjonsaktivitet i perioden. Forskningsrådet bidro til 22
arrangementer under Arendalsuka 2021. Prioriterte budskap var forankret i strategien og
særlig fokusert på behovet for et tverrpolitisk omstillingsforlik. Samlet har
Forskningsrådet mye omtale, både under Arendalsuka og knyttet til tildelinger i juni.
Oppslagene overveiende positive eller nøytralt og fordeler seg godt på prioriteringene i
strategien, men vi får minst oppmerksomhet om Samhørighet og globalisering.
Tildelingene er gjennomført i Grønn plattform og offentliggjøres i dag. Dette er en
milepæl for en satsing som har vært et fremtidsrettet nybrottsarbeid når det gjelder
samarbeid mellom aktørene i virkemiddelapparatet. Vi mottok 43 søknader, 11
prosjekter er tildelt 1.125 mill. kroner. 11 paneler og 120 eksperter har vært involvert i
søknadsbehandlingen. Det er god fordeling geografisk, på bedriftsdemografi (antall
ansatte) og på næringsområder. Styret stilte spørsmål om hvordan prosjektene skal
følges opp og hva som kan gjøres med alt det andre som må til for at prosjektene skal nå
de ambisiøse målene sine. Virkemiddelaktørene skal følge opp prosjektene i fellesskap.
Det er viktig at prosjektene samspiller godt med resten av vår portefølje og paletten av
virkemidler. Behovet for en større helhet, inkludert regelverksutvikling, marked og
verdikjeder, er noe av det som innspillet til Langtidsplanen adresserer.

Godkjent referat
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4. Skriftlige fra administrasjonen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Revidert nasjonalbudsjett 2021 – orientering om håndtering av tildelinger og kutt
Kunnskapsdepartementets endelige tilbakemelding på etatsstyringen 2021
Grunnfinansieringssystemet for forskningsinstitutter og forskningskonsern
FOT – Forskning og Teknologiordningen
Energi21
Aqua Nor 2021
Havforskningstiåret
Forskningdagene 2021
En global investeringspilot for forskning og innovasjon for å akselerere oppnåelsen av
FNs bærekraftsmål
Tre klager på SFF-behandlingen
Programmet for et digitalt Europa – DIGITAL

Vedtak:

Orienteringene tas til etterretning.

Sak S 56/21

Innspill til revidert Langtidsplan for forskning og høyere utdanning
Mari Sundli Tveit presenterte den siste versjonen av forslaget. Hun viste til den omfattende
prosessen som ligger bak og takket styret og de mange som har bidratt med innspill. Mange
store og sammensatte utfordringer gjør en slik plan nødvendig og Langtidsplanen bør i enda
større grad bli alle departementenes plan. Innspillet legger vekt på behovet for et bredt
kunnskapsbasert omstillingsforlik som er langsiktig og kobler produktivitet og eksport, det
grønne skiftet, omstilling av offentlig sektor og bærekraftig velferd. Videre pekes det på
store samfunnsoppdrag som et godt grep, langs tre linjer: Store, sektorovergripende
satsinger som koordineres på regjeringsnivå, sektorovergripende koordinerte tiltak gjennom
samarbeid i virkemiddelapparatet og deltakelse i 'missions' i Horisont Europa, med norske
tilleggssatsinger knyttet til disse. Forslag om fire konkrete opptrappingsplaner er nytt i
forslaget til innspill. Tiltakene på de strategisk prioriterte områdene må være oppdaterte,
ambisiøse og svare på utfordringsbildet.
Hilde Tonne takket administrasjonen for et godt dokument og en god prosess. Hun pekte på
at det fortsatt er behov for å tydeliggjøre og spisse ambisjonene. Forventet reduksjon i
oljeinntektene og de store klimautfordringene tilsier et stort fokus på omstilling.
Styret uttrykte enighet angående behovet for å tydeliggjøre og spisse anbefalingene, særlig
knyttet til omstilling og samfunnsoppdrag. Utvikling av petroleumsnæringa kan sees som det
største samfunnsoppdraget som er gjennomført i Norge, og vi har nå behov for å
gjennomføre et tilsvarende oppdrag for å omstille oss. Det norske samfunnet står overfor tre
tettsammenvevde utfordringer: klima- og naturkrisen, en svært oljeavhengig økonomi og en
aldrende befolkning. Norge må som alle andre land omstilles til et nullutslippssamfunn.
Oljeavhengigheten gjør at det grønne skiftet innebærer noe annet i Norge enn i andre land,
der Norge står overfor et dramatisk fall i eksportinntekter som gir grunnlag for sysselsetting
og finansierer store deler av velferden, når verden slutter å bruke fossile energikilder. Dette
skjer samtidig med at de demografiske endringene vil kreve en stadig større del av
arbeidsstyrken og større offentlige budsjetter, dersom det ikke skjer store endringer i
hvordan velferden ivaretas.

Godkjent referat
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Innspillet må tydeliggjøre Norges omstillingsbehov og legge vekt på at grønn omstilling ikke
bare stiller krav til forsknings- og innovasjonspolitikken, men også innebærer industri- og
samfunnsutvikling. Det bør foreslås et ambisiøst samfunnsoppdrag knyttet til den grønne
omstillingen, og en opptrappingsplan for et samfunnsoppdrag bør settes til 5 mrd. kroner
Administrasjonen fikk videre en rekke signaler knyttet til vektlegging og balanse i innspillet,
og forslag til endringer i språkbruken.
Vedtak:

Forslaget til innspill justeres i tråd med de kommentarene som framkom i møtet. Adm. dir.
får fullmakt til å ferdigstille innspillet for oversendelse til Kunnskapsdepartementet.

Sak S 57/21

Budsjettforslag 2023
Mari Sundli Tveit innledet. Hun framhevet at forslaget henger godt sammen med strategien
og innspillet til LTP. Øvre samlet vekstramme er på 1,55 mrd.
Yves Boulmer presenterte forslaget. Han understreket behovet for å ta sektorpolitiske
hensyn. Vi må sørge at departementene kjenner seg igjen i delsatsinger og rangering. Derfor
er det noe overlappende mellom forslagene. Han viste hvordan forslagene er knyttet opp
mot opptrappingsplanene i LTP. Veksten er spredd på alle strategiens områder og alle
departementer.
Styret berømmet administrasjonen for en god framstilling og uttrykte respekt for
kompleksiteten i forslaget og prosessen for å frambringe det. Det ble oppfordret til å vise
hvordan satsingene på helse og velferd, og på kulturfeltet, også krever forskning og
innovasjon på teknologi – for eksempel digitalisering. Det ble etterlyst tydeliggjøring av
målet med satsingene på antimikrobiell resistens og grønn skipsfart. Arven etter Nansen
burde i mindre grad fremstilles som en videreføring, og mer som et selvstendig initiativ. Det
ble også stilt spørsmål ved at satsingen på forskningsinfrastruktur fremstår som et rent KD
ansvar og påpekt at satsingen på banebrytende forskning bør begrunnes bedre.
Administrasjonen ble oppfordret til å ha en beredskap med tanke på en større satsing på
omstilling. Styret understreket også behovet for å synligjøre at vekst i FoU-budsjettet må
avspeiles i virksomhetsbudsjett.

Vedtak:

Styret slutter seg til forslagene ovenfor som legges til grunn for den endelige utformingen av
Budsjettforslag 2023. Endringer i innspillet til Langtidsplanen må gjenspeiles i det endelige
budsjettforslaget. Vekst i budsjettrammene for FoU må følges opp med en økning i
virksomhetsbudsjettet for å sikre ressurser til ansvarlig forvaltning.

Sak S 58/21

Forskningsrådets næringsrelevante portefølje
Anne Kjersti Fahlvik orienterte om den næringsrelevante forskningen, blant annet som
bakgrunn for behandling av porteføljeplanen i neste sak. Forskningsrådets næringsrelevante
portefølje (utenom SkatteFUNN) utgjorde i 2020 ca. 5 mrd. kroner, og den direkte
næringsrettede støtten har over år utgjort ca. 15 prosent av Forskningsrådets totale årlige
investeringer. Forskningsrådet har næringsrettede oppdrag gjennom Langtidsplanens og
MRS, og Forskningsrådets strategi har næringsrettede og -relevante tiltak under alle mål og
innsatsområder. Dermed er innsatsen også spredd på mange porteføljer i Forskningsrådet.
Det er en stadig bedre spredning på bransjer/næringsområder og også felt uten egne

Godkjent referat
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satsinger som industri, helse og bygg og anlegg har vist god vekst og er på størrelse med flere
av ressursnæringene. Det er vesentlige færre prosjekter i tjenesteytende bransjer. Det er en
stadig bedre geografisk spredning. Fahlvik viste også til resultater av analyser av effekter.
Styret pekte på betydningen av eksempler på prosjekter som lykkes kommersielt, i tillegg til
analysene, for å belyse effekter.
Vedtak:

Styret tar gjennomgangen av den næringsrettede porteføljen til orientering.

Sak S 59/21

Godkjenning av porteføljeplan for Industri og tjenestenæringer
Mari Sundli Tveit framhevet at dette er første porteføljeplan som kommer til behandling i
styret og introduserte programstyreleder Eirik Næss-Ulseth, som innledet. Han pekte på at
olje og gass har stått for en tredjedel av samlet eksport – bortimot 500 mrd. kroner. Det er
viktig i det grønne skiftet å få fram ny eksportrettet næringsvirksomhet for å erstatte denne
eksporten gjennom produkt- og tjenesteinnovasjon. Han framhevet også sammenhengen
mellom produkter og tjenester. Vi trenger mer etterspørselsbasert forskning og innovasjon,
bl.a. med offentlige innkjøp som innovasjonsdriver. Planen har tre koblede innsatsområder:
Bærekraftig omstilling av næringslivet, nyskaping og kommersialisering fra FoUinstitusjonene, og regional næringsutvikling. Vår rolle i virkemiddelapparatet er å støtte opp
om forskningsbasert næringsliv. Det må være god bredde i innsatsen og vi må ha blikk for
hele verdikjeden, vertikal og horisontal kobling. Grønn plattform er et godt eksempel på en
verdikjedesatsing. Porteføljeleder fremhevet særlig tre utfordringer fra
porteføljestyrearbeidet som styret bes ta med videre: Nivået på den næringsrettet innsatsen
er for lavt og synkende, og nyskapingsinnsatsen fra UHI og tiltak for regional mobilisering og
utvikling bør styrkes.
Planen omfatter også et framtidsblikk - fram mot 2030. Styret var særlig opptatt av et
offentlig hjemmemarked som innovasjonsdriver, gjennom innovative offentlige anskaffelser.
Det ble godt mottatt at planen bygger på en verdikjedetankegang. Forskning og innovasjon
må støtte opp om mer produksjon i Norge.

Vedtak:

Porteføljeplanen for Industri og tjenestenæringer godkjennes med de innspill som framkom i
møtet.

Sak S 60/21

Eventuelt
Ingen saker meldt til eventuelt.

Sak S 61/21

Vedtaksprotokoll

Vedtak:

Vedtaksprotokoll godkjentes.

Sak S 62/21

Oppsummering

Saksframlegg
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Skriftlige orienteringer fra administrasjonen

Til

Styret

Fra

Administrerende direktør

* Statsbudsjett
Statsbudsjettet ble lagt fram 12. oktober. Som følge av regjeringsskiftet, vil det bli lagt fram en
tilleggsproposisjon for Stortinget 10. november. Det kan dermed komme vesentlige endringer i
statsbudsjettet på forskningsområdet. Her er lenke til pressemeldingen som vi sendte ut på
statsbudsjettet: Frykter brems i forskning og innovasjon | Forskningsrådet (ntb.no)
En egen skriftlig orientering følger vedlagt.
Se eget vedlegg 1 nedenfor
* Tertialrapportering
Forskningsrådet utarbeider hvert tertial en rapport på hvor virksomheten står i forhold til
virskomhetsstrategien. Vi legger her frem noen sentrale resultater.
Se eget vedlegg 2 nedenfor
* Nordforsk
NordForsk vedtok i sitt styremøte 13.10.2021 å finansiere utlysningen "Nordic sustainable agriculture
and climate". Hovedfokus er matplanter tilpasset det nordiske klimaet, økt proteinproduksjon,
lagring av karbon i jord og transformasjon til en klimasmart og lønnsom lokal og regional
matproduksjon. Finansiører er Norge, Sverige, Finland, Estland, Litauen og NordForsk. Den samlede
rammen for utlysningen rundt 60 mill kroner. Forskningsrådet har vært en av flere pådrivere for å få
dette til. Utlysningen skal etter planen publiseres i første halvdel av 2022.
* Seminarrekke: COVID-19 Research in the wake of pandemic
Våren 2020 annonserte Forskningsrådet tre hasteutlysninger knyttet til COVID-19-pandemien. Målet
med utlysningene var raskt å bidra i responsen på COVID-19-utbruddet og legge til rette for
sanntidsforskning. De tre hasteutlysningene finansierer til sammen 48 prosjekter med midler fra flere
departementer.
I samarbeid med Trond Mohn Stiftelse og Kreftforeningen arrangerer vi en seminarserie med tittelen
"COVID-19: Research in the wake of pandemic". Målgruppen er de 48 COVID-19-prosjektene og målet
er å bidra til faglig felleskap, senke terskel for samarbeid, inspirere til kommunikasjon av
forskningsresultater og legge til rette for at resultatene kommer samfunnet til gode.
* Rekordstor tilsøkning fra næringslivet i 2021 (innovasjonsprosjekter, IPN)
Hele 477 søknader behandles i 2021, mot 432 i 2020 og 346 i 2019. Bedriftene har i 2021 søkt om
4,91 mrd. kroner, dvs. nær 10 % mer enn i pandemiåret 2020. Vi har anslagsvis 1,3 mrd tilgjengelig
for IPN i 2021, dvs ca 0,5 mrd mindre enn i 2020. I økende grad kommer søknadene fra en større
bredde av aktører mht bedriftsdemografi, bransje/område og geograf – og grønn, digital omstilling er
et fellestrekk med søknadene. Unge bedrifter, mindre bedrifter og nye søkere utgjør et stadig større
innslag i søknadsbunken.

* Samarbeidet med Innovasjon Norge – muligheter og utfordringer
Innovasjon Norge og Forskningsrådet fikk tidligere i år i oppdrag fra NFD og KD å besvare spørsmål
om samarbeid, bl.a. knyttet til Horisont Europa og Grønn plattform. Det skulle redegjøres for
utfordringer, for eksempel knyttet til aktørenes roller, organisering og interesser, samt foreslå
forbedringer "innenfor de eksisterende formelle styringssystemer". Særlig har det store og strategisk
viktige oppdraget Grønn plattform synliggjort ulikheter i praksis og kultur, og gitt utfordringer da
aktørene er underlagt ulike lovverk som påvirker datadeling, offentliggjøring, innsyn, klagerett mm.
Også ulik praksis knyttet til statsstøtteregelverket er tydeliggjort i dette arbeidet. Samarbeid er
ønsket og villet av aktørene selv, og samarbeid er forventet av eierne og interessentene. Kost/nytte
er avhengig av samarbeidets art og omfang, og større samarbeidsoppgaver må ha avklarte rammer
før arbeidet igangsettes.
Se eget vedlegg 3 a + vedlegg 3 b (i samhandlingsrommet)
* Lisensutvalgsarbeidet vi har gjennomført på oppdrag fra KD:
Utvalget nedsatt av Kunnskapsdepartementet som siden mai 2020 arbeidet med rettighets- og
lisensspørsmål knyttet til deling av datasett fra forskning har nå levert sin endelige rapport.
Forskningsrådet har vært sekretariat for arbeidet, som ble ledet av Jan Magnus Aronsen (UiO og
medlem i vårt Styre). Utvalget har hatt to leveranser, først et diskusjonsnotat som ble publisert
høsten 2020 og så en endelig rapport som ble oversendt il KD 1. oktober 2021. Underveis har det
vært to innspillsrunder, og utvalget har hatt utstrakt dialog med hele sektoren. Endelig rapport kan
leses her: https://www.forskningsradet.no/siteassets/publikasjoner/2021/rettighets--oglisenssporsmal-ved-tilgjengeliggjoring-av-forskningsdata.pdf
Utvalget gir i sine anbefalinger forslag til tiltak som kan gi bedre forutsetninger for mer deling og
gjenbruk av forskningsdata, både når det gjelder jus og bruk av lisenser, men også når det gjelder
ikke-juridiske barrierer. Utvalget har også laget et sett med overordnede retningslinjer for bruk av
lisenser på forskningsdata – "Lisensvettreglene". Utvalget løfter også en del spørsmål og
problemstillinger, som en samlet forskningssektor bør jobbe videre med for å finne gode svar og
løsninger i tiden som kommer.
* Svalbard Science Conference 2021 (SSC2021)
Svalbard Science Forum har gjennom sitt mandat, gitt av KD, som oppgave å styrke samarbeidet og
samordningen mellom forskningsmiljøene (både nasjonale og internasjonale) på Svalbard, og et av
virkemidlene for å få dette til er Svalbardkonferansen. Den har på bare 4 år blitt den sentrale
møteplassen for Svalbardforskningen. Dette var et spesifikt mål i regjeringens strategi for forskning
og høyere utdanning og Forskningsrådets Ny-Ålesund strategi.
SSC arrangeres for tredje gang på Scandic Fornebu 2-3 november 2021. Konferansen arrangeres i
samarbeid med et bredt utvalg av institusjoner og organisasjoner som til sammen representerer
størstedelen av forskingen på Svalbard. Konferansen åpnes av Forskningsrådets direktør og første
taler er forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

Orienteringer forts. vedlegg
2

Orientering om statsbudsjett 2022

VEDLEGG 1

Bakgrunn
Statsbudsjettet ble lagt fram 12. oktober. Som følge av regjeringsskiftet, blir en tilleggsproposisjon
lagt fram for Stortinget 10. november. Det kan dermed komme vesentlige endringer i statsbudsjettet
på forskningsområdet.

Samlede rammer til forskning i statsbudsjett 2022
Regjeringen foreslår å bevilge om lag 42,7 kroner til FoU i 2022. Dette utgjør 1,07 av anslått BNP i
2022, altså innenfor regjeringens målsetting om 1 prosent av BNP. Rammene utgjør en økning på 1,9
mrd. kroner sammenlignet med 2021, og en prosentvis økning på 2,1.
Forskningsrådets budsjetter får imidlertid en realnedgang, etter gjentatte engangskutt på til sammen
1,7 mrd. kroner de siste fem årene. Årets budsjett inkluderer 730 mill. kroner som er ren tilbakeføring av bevilgningsnivået til før engangskuttene i 2021. I tillegg finansieres opptrappingsplanene til
teknologiløftet, omstilling og høyere utdanning gjennom nye omdisponeringer av 437 mill. kroner av
midler som Stortinget allerede har bevilget til Forskningsrådet, og der midlene i stor grad allerede er
satt i arbeid. Dette innebærer at Forskningsrådet vil måtte bremse utlysningsnivået for å kunne
dekke allerede inngåtte forpliktelser

Samlet ramme til Forskningsrådet
Det anslås at Forskningsrådet får en bevilgning på 10,457 mrd. kroner. Dette er nominelt 562 mill.
kroner høyere enn i 2021, men denne endringen må sees i lys av flere forhold:
•
•

•

Forskningsrådets inntektsnivå økes tilbake til nullvekstnivå i 2020 etter engangskutt i 2021. Dette
beløper seg til 733 mill. kroner.
Endringene påvirkes av at enkelte aktiviteter Forskningsrådet hadde i 2021 nå flyttes fra
Forskingsrådet til andre deler av FoU-systemet. Dette gjelder blant annet mobiliseringsdelen av
satsingen på Forskningsbasert innovasjon i regionene (FORREGION), det næringsrettede FoUprogrammet innen marin bioteknologi i Nord-Norge (MABIT), Studententreprenørskap, Nasjonal
forskningsstatistikk og basistilskudd til NSD.
Gitt disse to korreksjonene er den reelle nominelle endringen -48 mill. kroner.
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Vekst og kutt i tildelingene
Det er gitt, innenfor den samlede rammen, føringer om nye tiltak på totalt 246 mill. kroner til:
•
•
•

•
•
•

Grønn plattform
Grunnbevilgning til TI-instituttene
Ny satsing på grønn skipsfart

Havforskningstiåret
FME på hydrogen og ammoniakk
Nytt senter for bærekraftig transport

Dette er alle forslag som kan sies å være et svar på Forskningsrådets budsjettforslag 2022. Innenfor
en reelt sett redusert ramme, innebærer dette at det må kuttes tilsvarende i løpende aktivitet. Deler
av dette kuttet er spesifisert i statsbudsjettet. Den største delen må Forskningsrådet selv foreslå
hvordan den skal håndteres.

Gjenbruk av avsetninger i 2022
Statsbudsjettet har også i 2022 tiltak knyttet til bruk av Forskningsrådets avsetninger fra tidligere års
inntekter. I 2022 er disse tenkt brukt til en mer målrettet og spesifisert oppfølgning av gjeldende
langtidsplan og som KD har hatt dialog med Forskningsrådet om:
•

Dette handler i første rekke om å innfri opptrappingsplanene på Teknologiløftet, Næringsløftet
og Utdanningsløftet, hvor kun de to første berører Forskningsrådet.
• Det er også øremerket bruk av avsetninger på andre langtidsplanområder. I statsbudsjettet har
derfor regjeringen øremerket bruken av avsetninger innenfor hvert departement mot spesifikke
områder slik at "løftene" og langtidsplanen kan realiseres.
Disse øremerkingene treffer i stor grad områder som Forskningsrådet foreslo i sitt budsjettforslag,
men da med en forventning om økte bevilgninger, og ikke med gjenbruk av tidligere inntekter.
For Forskingsrådet innebærer omprioriteringer av avsetninger at det må flyttes avsetninger mellom
budsjettformål, men det kan også innebære at en må øremerke bruken av avsetninger innenfor
relevante budsjettformål. For berørte budsjettformål vil dette innebære at både innretning og volum
på utlysningene i 2022 må endres.

Omprioriteringer i nullvekst 2022
Forskningsrådets budsjettforslag 2022 hadde et omfattende forslag knyttet til omprioriteringer
innenfor nullvekst 2022 for å kunne sette i gang eller forsterke nye satsinger:
•

Innovasjonsarena for stat og kommune

•

•
•
•

Sirkulær økonomi
Senter for klinisk behandling
Forskning for global bærekraft

•
•

Helsenæring for bedre folkehelsetiltak og
helsetjenester
Teknologikonvergens - radikal forskning og innovasjon
Forskningsinfrastruktur - Sigma2

Statsbudsjett kommenterer ikke Forskningsrådets forslag til omprioriteringer i nullvekst 2022. Det
kan komme mer i tildelingsbrevene. I vurderingen av om omprioriteringsforslaget skal realiseres, må
Forskningsrådet vurdere handlingsrommet innenfor hvert departement.

Videre saksgang
Etter at tilleggsproposisjonen er kommet, blir det lagt til rette for en budsjettfordelingssak til Styret
4. desember. Denne saken vil blant annet behandle:
•
•
•

Budsjettfordelingen av årets budsjett på porteføljestyrer og budsjettformål
Håndteringen av gjenbruk av avsetninger
Oppfølging av omprioriteringer i nullvekst 2022.

Budsjettforslaget vil innarbeides i Forskningsrådets investeringsplaner for 2022 og langtidsbudsjett.
Saken om langtidsbudsjettet som legges frem for Styret tar også hensyn til føringene i Regjeringens
budsjettforslag.
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Tertialrapport 2.tertial 2022

VEDLEGG 2

Forskningsrådet utarbeider hvert tertial en rapport på hvor virksomheten står i forhold til
virksomhetsstrategien. Vi legger her frem noen sentrale resultater.
Investeringsvirksomheten:
• Ekspansive investeringsplaner gjør at vi pr 2. tertial forvalter like mange prosjekter som for
hele 2020 - 6 338 mot 6 344 i hele 2020. Prognose er 6 600 for hele 2021.
• Forbruksprosenten er 50 % som er 3 prosentpoeng høyere enn i fjor på samme tid. Prognose
for overføring av ubrukte FoU-midler er på 1,9 -2,4 mrd. kroner. I 2020 var den på 3,97 mrd.
kroner. Dette tyder på at vi ved å flytte søknadsfrister og vedtakstidspunkt, samt løpende
søknadsmottak får flere prosjekter i gang tidlig på året og dermed større forbruk.
• Vi har mottatt 4 640 søknader så langt i år. Prognose for året er rundt 5 700 som er en
reduksjon sammenlignet med i fjor hvor den var 6000. Antall søknader til garantifristen til
SkatteFUNN er på 2 694 mot 3 722 søknader i 2020. Nedgangen ses i sammenheng med at
prosjekter forsinket som følge av Covid-19 ble gitt mulighet til å søke om ett års forlengelse.
At det også har vært et godt utbud av offentlige støttemidler for næringslivet under
pandemien kan også forklare noe av årsak til nedgangen.
• 9 av 10 søkere til innovasjonsprosjekt i næringslivet er fornøyd med søkeprosessen. Dette er
noe bedre enn tilsvarende undersøkelse blant søkere til forskerprosjekt og kompetanse og
samarbeidsprosjekt hvor resultatet var 7 av 10. 73 % svarer at det er enkelt å
søke SkatteFUNN. Tilfredsheten hos søkere er stabil over de siste årene.
Omdømme og kjennskap til Forskningsrådet:
• Siste befolkningsundersøkelse viser økning på 7 prosentpoeng i andel av befolkningen som
kjenner litt til Forskningsrådet ut over navnet - 49 % mot måltall på 45%

Forskningsrådet nevnes i omtrent like mange redaksjonelle medieoppslag i 2. tertial som i 1ste
(1796). De fleste (1027) omtaler de fem strategiske områdene i strategien.
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Virksomhetsrisiko og strategiske initiativ:
Forskningsrådet har en portefølje av interne endringsinitiativ som skal bidra til å nå strategiens mål
samt redusere virksomhetsrisiko. Tiltakene for å redusere risikoer er godt i gang, og beveger seg i
riktig retning. Fortsatt reduksjonen i risikonivå forutsetter at endringsarbeid videreføres som planlagt
neste år. Noen sentrale tiltak;
• Videreutvikling av virkemidler: Arbeidsgruppe er nedsatt for å vurdere hvordan vi best kan
innrette våre virkemidler i fremtiden. Det for å understøtte Forskningsrådets strategiske mål,
følge opp av innspill fra IAB og målgrupper, samt imøtekomme styrets bestilling av en
diskusjon om helheten i finansiering av grunnleggende forskning. Det er også vedtatt
endringer i søknadsbehandling for Forskerprosjekter 2022 som er strategisk viktige og som er
forankret i en rekke innspill og spørreundersøkelser. Målet er å heve kvalitet i
søknadsbehandlingen, øke tilliten til Forskningsrådets tjenester og forenkle interne
prosesser.
• Nye digitale løsninger for kjernevirksomhetene (iFront): prosjektet holder fremdrift og
endelig konkurransegrunnlag er publisert etter en omfattende dialogprosess med
leverandørmarkedet. Prosjektet forventer oppstart av gjennomføring med valgt leverandør
januar 2022.
• Evalueringer og kunnskapsgrunnlag: Det pågår flere evalueringer på våre virkemidler og
arbeidsformer. Følgeevaluering av innføring av porteføljestyring som går over to år, er i gang.
Tre evalueringer er ferdigstilt så langt i år; evalueringen av KIimaforsk, Forskningsrådets
nasjonale satsing på Forskningsinfrastruktur og Midtveisevalueringen av åtte
forskningssentre for miljøvennlig energi (FME). Flere tiltak for utarbeidelse av
kunnskapsgrunnlag er ferdig, deriblant tiltak som ga grunnlag for innspill til LTP.
Metodeutviklingsprosjekt om effekter (Technopolis) er i sluttføringsfasen.
• Fremtidens arbeidsplass: Nytt tiltak for å for å avklare hvilke behov og løsninger
Forskningsrådet skal ha fremover. Arbeidslivet og arbeidsformer endres, blant annet som
følge av pandemien. Tiltaket skal levere kunnskapsgrunnlag om fremtidig hybrid
arbeidsplassløsning, konkrete anbefalinger om tiltak og endringer, inkludert
konsekvensvurderinger.
• Tydelige roller og ansvar: Det jobbes med å tydeliggjøre roller og ansvar i organisasjonen og
fase 1 er snart ferdig gjennomført. Fase 2 starter opp rette etter fase 1 er ferdig.
• Strategiske kompetanseplan ble vedtatt i juni og følges nå opp på flere områder. Planen
gjelder for både opplæring og rekruttering av ny kompetanse for å realisere strategi
Virksomhetsbudsjett/ressurser:
• Forbruksprosent på 94% av periodisert budsjett og 58 % av årets budsjett. Noe usikkerhet
om fremdrift av planer i årets siste måneder gir en prognose på rundt 38 mill. kroner til
administrativ avsetning ved årets slutt.
• Antall årsverk er på 433, som er en nedgang på to årsverk siden starten av året. Prognose ved
årets slutt er 440 årsverk. Årsverksutvikling de senere år:

•

Turnover er så langt i år på 6,3 %. Prognosen for året er 9,2 % som er under måltall på <10%.
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•

Gjennomsnittlige sykefraværet de siste 12 måneder er på 3,5 % som er under måltall <3,8%.
Utvikling av gjennomsnittlig sykefravær:

Medarbeiderundersøkelse/pulsmåling:
• I februar ble det gjennomført medarbeiderundersøkelse og til 2. tertial en pulsmåling.
Ansattes engasjement og opplevd gjennomføringsevne holder seg på samme nivå som i
februar i år - 3,9 på engasjement og 4,2 på gjennomføringsevne. Dette er under måltall på
hhv >4,2 og >4,3. Det er planlagt og igangsatt både sentrale og avdelingsvise tiltak for å
redusere gapet.
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Saksfremlegg

Styremøte 6/2021

Sak S 67/21: Plan for å analysere og dokumentere effekter av
Forskningsrådets strategiske innsats
Til
Fra

Styret
Administrerende direktør

Ansvarlig direktør
Saksbehandler

Yves Boulmer
Frode Georgsen

Bakgrunn
Oppfølgingen av Forskningsrådets strategi krever et systematisk analytisk arbeid med å dokumentere
resultater, virkninger og effekter av vår innsats. Styret ga høsten 2020 sin tilslutning til følgende seks
oppfølgingspunkter:
1. Arbeide systematisk med analyse av innrapporterte data fra prosjektene
2. Arbeide systematisk med kobling av egne virksomhetsdata og eksterne registerdata
3. Utvikle gode indikatorer og metoder for løpende monitorering og dokumentasjon av
virkninger og effekter
4. Gjennomføre brede virkemiddelevalueringer som vurderer måloppnåelse, organisering og
samspill mellom virkemidler innenfor de tematisk prioriterte områdene i strategien
5. Benytte bibliometri til å dokumentere vitenskapelig produksjon og gjennomslag
6. Samarbeide med forskningsmiljøer for å utvikle gode metoder og se nye muligheter,
herunder sentrene finansiert av FORINNPOL
Styret ønsket i tillegg økt søkelys på hva som skjer med prosjektene etter at de har fått bevilgning og
at det jobbes mer systematisk med å identifisere og synliggjøre eksempler på vellykkede prosjekter.

Hvorfor saken fremmes
Saken beskriver vår konkrete plan, der Styret blir orientert om hvordan deres etterspørsel i 2020 blir
fulgt opp.

Identifisering av resultater, virkninger og effekter for å styre mot strategiens mål
Analysearbeidet i Forskningsrådet skal både bidra til å vurdere om vi oppnår de mål vi har satt oss og
til å gi nødvendig styringsinformasjon. For å identifisere hvilken effekt vår innsats gir, er det viktig å
ta hensyn til følgende:
•

•

•

Vi må ha et veldefinert målbilde og gode indikatorer. Strategiens hoved- og delmål danner
grunnlag for effekt- og brukermål i porteføljeplanene. Målene i strategien er i hovedsak av
kvalitativ art. Vi må derfor operasjonalisere målene så langt som mulig ved å utvikle gode
indikatorer som kan følges over tid, og supplere med kvalitative vurderinger.
Forskningsrådets investeringsbeslutninger påvirker aktørenes respons. Hvilke temaer vi utlyser,
hvilke krav vi stiller til prosjektenes omfang og innretning, f.eks. i form av krav til samarbeid,
tverrfaglighet eller prosjektenes varighet, og hvilke kriterier og porteføljebetraktninger vi foretar
i beslutningene om investeringer, har en strukturerende virkning på institusjoner og bedrifter.
Vi må kunne vurdere hvordan virkemidlene våre virker både på kort og lang sikt. Forskningsrådets
beslutninger påvirker sammensetningen av porteføljen, og dermed også den samlede virkning.
Når prosjektene er i gang innenfor de rammene som er satt, er det aktiviteten i prosjektene og
eksterne forhold som påvirker hvilke resultater, virkninger og effekter som genereres.

Forskningsrådets totalportefølje skal bidra til å nå strategiens mål
Forskningsrådets mål oppnås gjennom en totalportefølje som består av:
•
•

Ca. 5500 aktive prosjekter som mottar drøyt 12 mrd. kr. i årlig støtte fra Forskningsrådet
EUs rammeprogram som i 2020 ga nye kontrakter med norske deltakere for ca. 4 mrd. kr.
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•

SkatteFUNN som årlig gir ca. 5 mrd. kr. i skattefradrag eller -refusjon til bedrifters FoU

Forskningsrådets portefølje er i kontinuerlig, men relativt sakte endring, og profilen er et resultat av
porteføljeanalyser, porteføljeplaner, investeringsplaner, budsjettallokeringer, utlysninger,
søknadstilfang og investeringsbeslutninger. Vi må sørge for at den samlede porteføljen utvikles i den
ønskede strategiske retningen.
Strategiens tidsperspektiv er 2020 – 2024. Det betyr at mange av de beslutninger som påvirker
hvordan situasjonen er på strategiens områder ved periodens utløp, allerede er tatt. Store deler av
prosjektporteføljen i 2024 består av prosjekter som er innvilget, eller påvirkes av planer som legges
nå. Mange av de potensielle virkningene og effektene som oppstår som følge av strategiske valg i
denne perioden, vil ikke oppstå eller kunne dokumenteres før flere år senere. Det er derfor viktig å
også ha et lengre tidsperspektiv f.eks. fram mot 2030 med hensyn til strategiens potensielle mulighet
for å påvirke både det norske forsknings- og innovasjonssystemet og samfunnet for øvrig.

Fire hovedspor for å dokumentere effekter og måloppnåelse
På bakgrunn av strategiens og målbildets karakter, tidsperspektivet for når resultater, virkninger og
effekter oppstår og er synlige, samt hvordan vår portefølje er satt sammen og utvikler seg, vil vi
systematisere arbeidet med å dokumentere måloppnåelse langs fire hovedspor:

For hvert av disse sporene har vi satt oss mål for hvor vi ønsker å være ved slutten av
strategiperioden. Vi har analysert status, altså hvor vi står i dag med hensyn til hvilke data vi har og
hvilke metoder vi har tilgjengelig og benytter. Videre identifiserer vi hvilke databehov vi har for å
kunne følge opp effekter og måloppnåelse på en bedre måte, samt hvilke metoder som må utvikles
og hvilken kunnskap og kompetanse som må bygges opp. Til slutt konkretiserer vi med planer og
tiltak.
Utviklingen av Forskningsrådets nye saksbehandlingssystem, iFront, som bygger på prinsippet om Et
innsiktsdrevet forskningsråd vil legge til rette for mange av de planene og tiltakene som skisseres i
denne saken. Det er derfor en tett kobling internt mellom utviklingsprosjektet for iFront og arbeidet
med dataforvaltning og analyse.
Prosjektoppfølging
Forskningsrådets prosjekter er gjenstand for grundig rapportering. Hovedformålet med
rapporteringen er i hovedsak å sikre at prosjektene oppfyller de betingelser som følger med
tildelingen, og at endringer i planer, budsjett o.l. meldes og evt. godkjennes. Det har vært mindre
oppmerksomhet på faglig innhold og de resultatene prosjektene skaper. Prosjektoppfølgingen
opphører i de aller fleste tilfeller også ved prosjektslutt.
For å høste flere gevinster gjennom prosjektrapportering og -oppfølging vil vi følge "fund and
follow"-prinsippet ved å:
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•
•
•

Effekt-prosjektet: Technopolis group har på
oppdrag fra oss skrevet rapporten: Study to

Følge opp effekt-prosjektet (boks til høyre) og
utvikle metoder for å spore samfunnseffekter
Utvikle algoritmer for systematisk å analysere
rapporterte resultater fra prosjektene
Utrede hvordan vi kan hente inn informasjon
fra prosjektene også etter prosjektslutt med
spesiell oppmerksomhet på om de har
generert de forventede effekter

establish a methodology to assess the societal
impact of research and researchbased innovation.

Dette er tiltak som vil kreve både metode- og
kompetanseutvikling, og som planlegges i ulike
faser med datainnhenting og analyse de nærmeste
to-tre årene.

Metoden som er utviklet går i korte trekk ut på å
bruke referanser til vitenskapelige publikasjoner i
allmennrettede medier til å følge med på hvordan
forskning finansiert av Forskningsrådet når ut til
ulike samfunnsområder. Prosjektet har utviklet
algoritmer som knytter prosjektenes resultater til
samfunnsmål i Forskningsrådets strategi.
Metoden benytter allerede tilgjengelige data
(publikasjoner fra våre prosjekter og omtale av
disse på internett) og kan dermed brukes
generelt for hele porteføljen.

Dynamisk porteføljestyring
Forskningsrådet når sine mål gjennom porteføljen av prosjekter (i vid forstand, inkluderer også
grunnbevilgninger og støtte til sentre og forskningsinfrastruktur) som ble omtalt ovenfor. Mye av
målstyringen skjer i porteføljene (gjennom porteføljestyrene og Styret) og ikke først og fremst
gjennom enkeltprosjekter. Arbeidet med portefølje- og investeringsplaner bygger på en
investeringslogikk som ved hjelp av tilbakekoblingsmekanismer bidrar til å styre mot langsiktige mål
gjennom å synliggjøre resultater, virkninger og effekter.
Arbeidet med å utvikle et godt kunnskapsgrunnlag for porteføljestyring baserer seg på mange tiltak
som vi har arbeidet med over lengre tid:
•
•
•

Kontinuerlig monitorering og analyse av porteføljen, inkl. framskrivninger
Framtids- og omverdensanalyser for å kartlegge eksterne forhold, f.eks. politiske prioriteringer og
endrede rammebetingelser
Evalueringer som gir kunnskap om virkemidlenes måloppnåelse, samspill og relevans sett opp
mot samfunnets og forskningsmiljøenes behov

Et naturlig neste steg i å drive dynamisk porteføljestyring blir å utvikle metoder og verktøy for å
vurdere ulike investeringsalternativer opp mot hverandre gjennom simuleringer som viser hvordan
disse vil påvirke porteføljens profil fram i tid. Slike simuleringer av innsats må kombineres med
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kunnskap om hvordan ulike virkemidler bidrar til resultater og effekter. Slik kunnskap kan blant annet
innhentes gjennom analyse av prosjektenes rapporter omtalt ovenfor.
Samlet sett vil denne kunnskapen kunne brukes til å styre enda bedre gjennom budsjettfordeling,
porteføljeplaner, investeringsplaner, utlysninger og tildelinger.

Kvantitative analyser
Forskningsrådet har store mengder data tilgjengelig om både søknader og innvilgete prosjekter
(inkludert EU og SkatteFUNN). I tillegg finnes det mye relevant informasjon om FoU-systemet i Norge
i eksterne datakilder, f.eks. hos SSB og NIFU. Kvantitative analyser brukes i dag bl.a. som underlag for
evalueringer, til rapportering og i effektstudier. Ofte kombineres kvantitative og kvalitative metoder i
studier og utredninger. Eksempler på faste analyser er:
•
•
•

SSBs årlige analyse av omsetnings- og produktivitetsutvikling hos bedrifter med støtte fra
Forskningsrådet sammenliknet med de som ikke får
Samfunnsøkonomisk Analyse (SØA) sin resultat- og effektmåling (se nedenfor)
Bibliometriske analyser.

I stor grad gjennomføres denne type analyser gjennom eksterne oppdrag. Dette vil vi også gjøre i
fortsettelsen, spesielt når det gjelder mer omfattende analyseobjekter eller problemstillinger, men
det er en ambisjon at vi gjennom metode- og kompetanseutvikling skal utføre flere kvantitative
analyser selv. Dette vil i første omgang gjelde mindre og hyppigere undersøkelser. Et eksempel på
dette er bibliometri, hvor vi de senere årene har både skaffet egne verktøy og investert tid i
kompetanseoppbygging, og nå betjener organisasjonen med egne analyser. Økt kompetanse innen
programmering og dataanalyse, kombinert med maskinlæringsmetoder, vil gjøre at vi kan bruke
andre typer data om prosjektresultater, gjerne i kombinasjon med eksterne data f.eks. om bedrifter.
Vi har nå et samarbeid med Innovasjon Norge, Enova og SIVA om et felles system for rapportering på
grønne prosjekter ("Grønn rapportering"), etter bestilling fra Nærings- og fiskeridepartementet. Her
vil det bl.a. bli utforsket bruk av "topic modelling" og EUs taksonomi for bærekraftige investeringer.
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Kvalitative analyser
Strategien består hovedsakelig av kvalitative mål. Derfor må en god del av analysearbeidet utføres
ved bruk av kvalitative metoder som kompletterer og supplerer de kvantitative. Vi gjennomfører
kvalitative analyser i form av bl.a.:
•
•
•

Evalueringer supplert med "impact cases" som i evalueringen av samfunnsvitenskapelig forskning
i Norge (SAMEVAL) i 2018 og evalueringen av Sentre for fremragende forskning (SFF) i 2020
"Lange spor"-analyser for å belyse samfunnseffekter innenfor et felt, f.eks. "Lange spor i
velferdsforskningen" fra 2019
Case-baserte studier, som bl.a. analyser av effekter av energiforskningen fra 2019 (se nedenfor)
og petroleumsforskningen fra 2020

I 2010 gjennomførte Forskningsrådet tre parallelle casestudier av brukerstyrte
innovasjonsprosjekter: "De lønnsomme", "De nyttige" og "De store". Disse ga svært nyttig
dybdeinformasjon, og vi vurderer å gjøre lignende analyser på nytt.
I de nærmeste årene planlegger vi:
•

•
•

Brede virkemiddelevalueringer innenfor de fem strategiske områdene. Dette er en dreining fra å
evaluere enkeltvirkemidler (programmer) til å evaluere hele virkemiddelbruken opp mot
strategiske mål. Viktige dimensjoner vil være å vurdere måloppnåelse, samspill og relevans sett
opp mot endringer i forsknings- og innovasjonssystemet, brukerbehov o.l.
Effektstudier innenfor de samme strategiske områdene parallelt med de brede
virkemiddelevalueringene.
Identifisere enkelteksempler på prosjekter og støttemottakere som har oppnådd enestående
resultater, virkninger og effekter. Disse har stor verdi for analyse av kvalitativ karakter for å
identifisere fellestrekk, kobling mot våre virkemidler og øvrige forutsetninger for suksess.
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Tidsplan
Figuren nedenfor viser en tidslinje med konkrete planer og tiltak fram til 2024.

Avsluttende kommentarer med eksempler på dokumenterte effekter
Planene omtalt over innebærer et bredt spekter av tiltak som samlet sett vil de gi et godt overblikk
over hvordan vår innsats treffer Forskningsrådets mål. Alle resultater, virkninger og effekter vil likevel
ikke kunne fanges opp. Dette skyldes både omfanget og kompleksiteten i hvordan FoU-aktiviteter
påvirker aktørene og samfunnet, og mange ukontrollerbare og ukjente faktorer. Likevel tror vi at en
slik systematisk og prioritert innsats vil møte behovet for bedre dokumentasjon av måloppnåelse.
Fellestrekk ved disse fire sporene kan kort oppsummeres gjennom behov på følgende områder:
➢ Data: Vi vil ha behov for å utvide vår datafangst både gjennom det vi henter inn fra våre
støttemottakere og fra andre kilder
➢ Kompetanse: Vi er avhengige av å utvikle intern kompetanse innenfor bl.a. avansert dataanalyse
og metodeforståelse
➢ Relasjoner: Vi må utvide våre relasjoner til støttemottakerne gjennom tettere oppfølging både
underveis i prosjektene og etter prosjektslutt
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Avslutningsvis viser vi noen eksempler på dokumentasjon av effekter fra Forskningsrådets innsats.
Disse effektene er ikke knyttet til investeringer som er gjort i inneværende strategiske periode, men
illustrerer godt hva slags dokumentasjon vi vil kunne presentere framover.
Eksempel på dokumentasjon og analyse av måloppnåelse innenfor det strategiske området Grønt skifte og målet
om Et konkurransedyktig næringsliv som leverer grønne energi-, klima- og miljøløsninger til globale markeder:

Case-basert effektanalyse av norsk energiforskning
Impello Management og Menon Economics gjennomførte i løpet av 2018 en case-basert analyse for
å dokumentere effekter av den offentlige finansierte forskningen innenfor miljøvennlig energi i
kjølvannet av Stortingets klimaforlik i 2008. Dette forliket innebar en økning på 600 mill. kroner i året
som ble kanalisert gjennom Forskningsrådet.
48 case fra åtte temaområder ble valgt ut til studien. Forskningsrådets støtte til disse områdene var
på 4 mrd. kroner i perioden 2008-2017, og de 48 utvalgte prosjektene/casene mottok bare en andel
av disse. Studien viser bl.a. følgende resultater fra disse:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Realisert økonomisk effekt i Norge på 16 mrd. kroner (Inkl. Europa: 21 mrd. kroner)
Identifisert fremtidig økonomisk potensiale på over 100 mrd. kroner
Realisert redusert energibruk på 26 TWh/år, hvorav 2 TWH/år i Norge
Realiserte reduserte klimagassutslipp i Europa på 25 mill. tonn CO2-ekvivalenter
Økt forsyningssikkerhet og mer stabile nett
Reduserte naturinngrep
Nye bedrifter og økt sysselsetting

Studien viste videre at noen få prosjekter står for det meste av de dokumenterte effektene, men at
flere av dem har store potensielle effekter på lenger sikt siden ti år er en relativt kort tidshorisont.
Eksempel på dokumentasjon og analyse av måloppnåelse innenfor hovedmålet Omstilling i næringsliv og
offentlig sektor og målet om Økt global konkurransekraft gjennom forskningsbasert videreutvikling av
eksisterende bedrifter og etablering av nye bedrifter over hele landet: Spørreundersøkelse til mottakere av

støtte til forskning i næringslivet
Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) har en fem-årsavtale med Forskningsrådet om resultat- og
effektmåling. Denne omfatter innsats rettet mot både næringsliv og offentlig sektor og inkluderer
også samarbeidspartnere. Resultatene fra årets undersøkelse omfatter kun Innovasjonsprosjekter i
næringslivet (IPN), men rapporten neste år vil favne bredere.
Undersøkelsen rettes til foretak som avsluttet prosjekt i 2016 (4-årsundersøkelsen) og som avsluttet
prosjekt i 2020 (1-årsundersøkelsen). Totalt omfatter det 290 prosjekt, likt fordelt på de to gruppene.
Svarraten er like over 50 prosent i begge gruppene. Noen sentrale funn fra undersøkelsene er:

IPN skal utløse investeringer i FoU-aktiviteter som ellers ikke ville funnet sted, og dermed bidra til
innovasjon og bærekraftig verdiskapning hos foretakene. Svarene i undersøkelsen tyder på at målene
blir nådd, men gir ikke detaljert informasjon om hvordan disse effektene oppstår eller i hvilket
omfang. Slike resultater er ofte svært skjevfordelte, og noen få bedrifter henter ut en stor del av de
samlede gevinster. Undersøkelsene vil derfor også inneholde dybdeintervjuer med utvalgte bedrifter.
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Eksempler fra ulike forskningsaktiviteter finansiert av Forskningsrådet som på hver sin måte har satt
spor og som har betydelig potensiale for å skape nye ringvirkninger. I det videre arbeidet vil det å
identifisere slike eksempler og følge og analysere dem være sentralt.
Digitale radonmålere (Airthings): Dagens Næringsliv hadde 14/9-21 et oppslag om det norske tekselskapet Airthings as som har fått en rekordkontrakt på 55 mill. kroner på levering av avanserte
sensorsystemer som skal overvåke kanadiske skolebarns inneklima. Selskapet ble etablert i 2008 av
forskere fra Cern, og kom på markedet med sine første digitale radonmålere i 2011. Omsetningen har økt
fra 17,5 mill. i 2015 til 215,6 mill. i 2020 og selskapet har i samme periode gått fra syv til 140 ansatte.
Selskapet har siden starten hatt totalt 9 prosjekter i Forskningsrådet, inkl. et Eurostars-prosjekt på 4,6
mill. De to største prosjektene på 5,1 og 6,6 mill. er Innovasjonsprosjekter (IPN) innenfor Brukerstyrt
innovasjonsarena. Det første av disse, Radon monitoring and surveillance system for dwellings and
workplaces, ble innvilget i 2008 og la grunnen for den senere kommersielle suksessen, og selskapet er
tydelig på at støtten fra Forskningsrådet var helt avgjørende for dette.
Teknologien som opprinnelig var beregnet på måling av radon er videreutviklet, og sensorene som skal
brukes i skolesektoren måler CO2-nivå, temperatur og luftfuktighet. Dette gjør at skoleledelsen kan følge
med på luftkvaliteten og dermed påvirke både læringsutbyttet og redusere smitte.
Dette er et eksempel på måloppnåelse innenfor det strategiske området Teknologi og digitalisering og
målet om Næringsutvikling basert på digital teknologi og nye forretningsmodeller
Medienes samfunnsrolle i en digital, global og fragmentert offentlighet: Aftenposten hadde 14/9-21 en
kronikk av tre forskere fra Institutt for samfunnsforskning og UiO som har deltatt på et forskerprosjekt
finansiert av KULMEDIA i perioden 2017 til 2020 med tittel Disruptive Change and New Media Policies: A
Field Approach. Prosjektets mål har vært å undersøke endringer i mediebruk og mediebransjen og hvilke
konsekvenser endringer har for den politiske styringen av mediene. Sentrale delmål var å undersøke
hvordan mediepolitiske mål om en åpen og opplyst offentlig diskurs, og en tilsvarende opplyst forståelse
blant publikum, kan nås. Den tverrfaglige prosjektgruppen har i tillegg til å samle empiri og analysere
endringer i mediebransjen også satt seg som mål å skissere noen grunnleggende behov for utformingen
av en treffsikker mediepolitikk for den digitale, globale og fragmenterte offentligheten.
Prosjektet har så langt bl.a. bidratt med seks vitenskapelige artikler, to vitenskapelige konferansebidrag,
en rekke populærvitenskapelige bidrag både i aviser, bransjeblader og på konferanser. Høsten 2019 ble
det i tillegg arrangert to workshops der problemstillinger fra prosjektet ble diskutert av forskerne og
representanter fra mediebransjen.
Dette er et eksempel på måloppnåelse innenfor det strategiske området Samhørighet og globalisering og
målet om Et robust demokrati som nyter høy tillit og legitimitet
Reduksjon av dødelighet hos malariasyke barn: Prosjektet Forebygging av malaria hos barn som har hatt
alvorlig anemi etter utskriving frå sjukehus i Malawi, Uganda og Kenya som har vært ledet fra Senter for
internasjonal helse ved Universitetet i Bergen ble omtalt i Bistandsaktuelt 23/12-20.
Mange barn i afrikanske land som har vært lagt inn på sykehus med alvorlig blodmangel grunnet malaria
blir alvorlig syke eller dør etter utskriving. Prosjektet har undersøkt om tre måneder med forebyggende
malariabehandling i hjemmet etter utskriving kunne gjøre disse barna friskere, og om denne behandlingen
reduserte dødeligheten i tiden etter sykehusinnleggelse. Resultatet viser at barna som mottok
malariaforebygging hadde 70 prosent lavere sannsynlighet for ny alvorlig sykdom eller død, sammenlignet
med de som fikk placebo. Som følge av denne studien diskuterer myndighetene i Malawi og Uganda
mulighetene for å innføre behandlingen i sine nasjonale malariaprogrammer.
Prosjektet ble støttet med 32,8 mill. kroner som forskerprosjekt innenfor GLOBVAC – Global helse- og
vaksinasjonsforskning og løp fra 2014 til 2020. Prosjektet har så langt rapportert inn 16 vitenskapelige
artikler i Cristin.
Dette er et eksempel på måloppnåelse innenfor hovedmålet Bærekraftig utvikling og målet om Økt

internasjonalt forsknings- og innovasjonssamarbeid om globale samfunnsutfordringer hvor Norge har
særlige forutsetninger for å gjøre en forskjell.

Forslag til vedtak
Styret tar gjennomgangen av planen for å dokumentere og analysere effekter av Forskningsrådets
strategiske innsats til orientering.
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Sak S 68/21: Oppnevning av Porteføljestyre for samisk
Til
Fra

Styret Norges forskningsråd
Administrerende direktør

Ansvarlig direktør
Saksbehandler
Vedlegg

Jesper W. Simonsen/Gunnlaug Daugstad
Elisabeth Westphal
1. Forslag til sammensetning
2. Reserveliste

Bakgrunn
Styret vedtok på sitt møte den 29.11.20 at Program for samisk forskning III skulle bli et 16.
porteføljestyre (Porteføljestyre for samisk) fra og med 1.1.2022. Den nåværende styringsgruppen for
samisk er et interimsstyre (fungerende porteføljestyre for samisk) som sitter til og med 31.12.21. Det
skal derfor oppnevnes medlemmer til det nye porteføljestyret for den neste 4-årsperioden (1.1.202230.12.25).
Forskningsrådet har hatt en åpen høringsrunde våren 2021 hvor institusjoner ble invitert til å sende
inn forslag til kandidater for nytt porteføljestyre. Parallelt med dette har også Sametinget blitt
konsultert, de har sendt inn sine forslag til kandidater og sammensetning av nytt porteføljestyre.
Administrasjonen utarbeidet et forslag som ble vedtatt på Hovedledermøtet den 28. oktober. Dette
forslaget ble sendt til Sametinget og deretter diskutert på et eget konsultasjonsmøte den 15.
oktober. Sametinget hadde ingen innvendinger til Forskningsrådets forslag, og var meget godt
fornøyd med forslag til sammensetning og konsultasjonsprosess. Forslaget til sammensetning hadde
også blitt godkjent på politisk nivå i Sametinget.
Det omforente forslaget fremlegges Styret for vedtak den 28. oktober.

Hvorfor saken fremmes til dette møtet
Administrasjonen har hatt konsultasjonsmøte med Sametinget den 15. oktober vedrørende
sammensetning av nytt porteføljestyre for samisk. Sametinget og Forskningsrådet ble enige om
forslag til sammensetning under dette konsultasjonsmøtet (se vedlegg 1).
Forskningsrådet har forespurt alle kandidatene, men har ikke fått svar fra alle. Vi legger derfor også
ved en reserveliste i tilfelle vi får nei, slik at vi kan gå videre med alternative kandidater.
Vi ber om at Forskningsrådets Styre vedtar det omforente forslaget til sammensetning av nytt
porteføljestyre for samisk for perioden 01.01.2022-01.01.2025, samt at reservelisten med alternative
kandidater godkjennes i tilfelle vi må forespørre andre kandidater.

Hovedpunkter
Porteføljen for samisk er faglig bred med hovedvekt på grunnforskning av samiske problemstillinger
innenfor humaniora og samfunnsvitenskap. I tillegg omfatter den naturvitenskapelig forskning
innenfor feltet helse og klima- og miljø som har en direkte tilknytning til humaniora og
samfunnsvitenskap. På grunn av porteføljens bredde er det viktig at porteføljestyrets medlemmer
innehar kompetanse som strekker seg over flere fagområder innenfor humaniora og samfunnsfag,
samt innenfor enkelte deler av naturvitenskapelig forskning. Det er også viktig at medlemmene har
sterk forankring innenfor en bredde av samiske forskningsmiljø, næringsliv, institutt og sektorer,
samt at styret innehar en balanse når det gjelder kjønn, alder, sektor, ulik samisk bakgrunn og
utenlandsk representasjon. Videre er det, for å sikre kontinuitet, viktig å inkludere medlemmer som
tidligere har sittet i programstyret for samisk.
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For å dekke alle disse parameterne har vi foreslått en sammensetning av et porteføljestyre på elleve
personer, med ni forskerrepresentanter med ulik institusjonell tilknytning og to
brukerrepresentanter fra henholdsvis næringsliv og offentlig sektor. Porteføljestyrets størrelse,
institusjonelle bredde og utenlandsk representasjon vil bidra til å redusere utfordringer når det
gjelder habilitet. Dette har ofte vært en utfordring innenfor programstyret tidligere da de samiske
forskningsmiljøene ofte er små og tette. Kandidatforslagene til porteføljestyret for samisk er hentet
fra Sametingets egne forslag og innspillene som kom inn gjennom Forskningsrådets åpne
høringsrunde.
Når det gjelder forslaget til leder for det nye porteføljestyret, mener administrasjonen at det er viktig
at det velges en person som har samisk bakgrunn, da dette vil gi sterkere legitimitet. Foreslåtte leder
er både samisk og kvinne, i tillegg vil hun bidra til å sikre kontinuitet ved at hun sitter i den
nåværende styringsgruppa for samisk.
Forskningsrådet har forespurt alle kandidater, men har ikke fått svar fra alle. Vi legger derfor også
ved en reserveliste slik at vi har Styrets fullmakt til å gå videre med disse dersom noen av kandidater
sier nei.

Videre saksgang
Administrasjonen informerer Sametinget om Styrets vedtak og kontakter foreslåtte kandidater for
oppnevning. Dersom vi får nei fra kandidater på listen, forespør vi kandidater på reservelisten.

Forslag til vedtak
Styret vedtar forslag til sammensetning av nytt porteføljestyre for samisk for perioden 1.1.202230.12.25. Styret godkjenner også kandidatene på reservelisten for å eventuelt innhente alternative
kandidater.

2

Vedlegg 1

Sak S 68/21

Forslag til sammensetning av porteføljestyre for samisk:
Lill Tove Fredriksen, førsteamanuensis i samisk litteratur, Universitetet i Tromsø (f.1971)
Fredriksen foreslås som leder av porteføljestyret. Hun er førsteamanuensis i samisk litteratur ved Institutt
for språk og kultur, UiT, og har særlig fokus på samtidslitteratur, urfolksperspektiv i forskning, samisk
folklore og historisk kontekst. Fredriksen har bred og omfattende erfaring innenfor diverse samiskrelevante styreverv, og har siden 2019 vært medlem i programstyret for SAMISK III. Hun vil således sikre
kontinuitet i overgangen til det nye porteføljestyret. Hun har blitt foreslått som kandidat av Sametinget.
Ulf Mörkenstam, professor i statsvitenskap, Universitetet i Stockholm (f. 1964)
Mörkenstam er professor i statsvitenskap ved Statsvetenskapeliga institutionen, Stockholms universitet.
Hans hovedfelt er politisk teori og analyse, med særlig interesse og kunnskap tilknyttet samisk politikk og
urfolks rettigheter. Mörkenstam er en svært viktig bidragsyter når det gjelder kunnskap om og
ivaretakelsen av internasjonale komparative urfolksperspektiver. Mörkenstam har siden 2007 vært
medlem i programstyret for SAMISK (II og III), og har vært sentral i utformingen av den siste
programplanen, samt utformingen av ny porteføljeplan for samisk. Han vil således sikre kontinuitet.
Morten Melgaard, professor ved Grønlands Universitet og Københavns Universitet (f.1956)
Meldgaard har tverrfaglig bakgrunn innenfor både naturvitenskap (Lis. scient. i zoologi) og humaniora (Dr.
phil. i filosofi) og jobber ved Grønlands universitet og naturhistorisk museum. Hans forskningsområder er
hovedsakelig innenfor arktisk zoologi, ressurser og ressursutnyttelse i Arktis, samt Klima- og miljøhistorie.
Hans tverrfaglige bakgrunn gjør han til en viktig bidragsyter for å sikre en helhetlig tilnærming når det
gjelder koblingen mellom naturvitenskap og humaniora- og samfunnsvitenskapelig forskning, i tillegg til
ivaretagelsen av et urfolkskomparativt perspektiv. Meldgaard har omfattende styreerfaring, blant annet
fra Grønlands forskningsråd, og har siden 2017 vært medlem i programstyret for SAMISK III. Han vil
således sikre kontinuitet.
Åsa Nordin Jonnson, professor i historie, Umeå Universitet (f. 1974)
Jonnson leder Laponia verdensarvområde i Abisko. Hun er dr.philos. i historie fra Umeå Universitet. Hun
har blitt foreslått som kandidat av Sametinget.
Astri Dankertsen, førsteamanuensis i sosiologi, Nord universitet (f. 1981)
Dankertsen er Faggruppeleder for MINS - faggruppe for miljø, internasjonale relasjoner, nordområder og
samfunnssikkerhet ved Nord universitet. Dankertsen har en PhD i sosiology fra Universitetet i Nordland
(nå Nord universitet) fra 2014. Hun har i tillegg en master i sosialantropologi fra Universitetet i Oslo.
Dankersten sitter også som medlem i det regionale forskningsfondet for Nordland, og vil gjennom denne
erfaringen også bidra til å ivareta koblingen mellom forskning og innovasjon. Hun har blitt foreslått som
kandidat etter høringsrunden.
Stine Rybråten, forsker ved NINA, Norsk institutt for naturforskning (f. 1978)
Rybråten har en PhD sosialantropolog fra Univsersitetet i Oslo og er ansatt som forsker ved NINA - Norsk
institutt for naturforskning. Hennes fokusområder er blant annet lokal og tradisjonell kunnskap,
naturressursforvaltning og lokal medvirkning, samt kunnskapsproduksjon. Rybråten har tverrfaglig
disiplinær- og tematisk kompetanse, samt ansettelsesforhold utenfor de tradisjonelle søkermiljøene. Hun
har blitt foreslått som kandidat etter høringsrunden.
Fransisca K. Herbst, Åarjelhsaemien Teatere (f. 1992)
Herbst jobber med ansvar for økonomi og administrasjon ved Åarjelhsaemien Teatere – en institusjon
som arbeider for å fremme og utvikle sørsamisk scenekunst. Herbst har inntil nylig jobbet som
forretningsutvikler ved Kunnskapsparken Helgeland - et innovasjonsselskap som jobber for økt bærekraft,
verdiskaping og vekst på Helgeland. Av faglig bakgrunn har hun en master i Business Development and
Internationalization og en bachelor i Økonomi og ledelse ved Universitetet i Nordland. Hennes bakgrunn

vil være særlig viktig med når det gjelder kunnskap om samisk næring og innovasjon. Hun har blitt
foreslått som kandidat etter høringsrunden.
Raimo Valle, spesialrådgiver i Troms og Finmark fylkeskommune (f. 1965)
Valle jobber med samisk-relaterte saker i Troms og Finnmark fylkeskommune, blant annet regional plan
for reindrift. Raimo har tidligere jobbet som statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet med
spesielt ansvar for same- og minoritetssaker. Han har internasjonal erfaring, og har vært med å bygge opp
etter- og videreutdanningstilbud om minoriteter i samarbeid med Canada og nordiske land. Han har blitt
foreslått som kandidat etter høringsrunden.
John-Marcus Kuhmunen, Instituttleder ved lærerutdanningene, Samisk høyskole (f 1974)
Kuhmunen er instituttleder ved lærerutdanningene ved Samisk høyskole. Han har tidligere erfaring som
avdelingsleder ved Statped og har vært rådgiver i Sametinget. Kuhmunen er medlem av UHRLærerutdanning. Han har blitt foreslått som kandidat etter høringsrunden.
Anne Lene Turi Dimpas, psykolog ved SANKS, Finnmarkssykehuset (f. 1978)
Dimpas jobber som psykologspesialist (PhD) ved BUP - SANKS Karasjok og som kommunepsykolog i
Kautokeino. Hun har vært medlem i programstyret siden 2017, og vil således sikre kontinuitet. Hun har
blitt foreslått som kandidat av Sametinget.
Oddmund Andersen, Árran Lulesamisk senter (f. 1959)
Andersen er forskningsleder ved Árran. Han er Dr. art i arkeolog og har vært medlem av programstyret
siden 2017 og vil således sikre kontinuitet. Hun har blitt foreslått som kandidat av Sametinget.
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Andre gode kandidater som kan erstatte de over
(reserveliste):


Jan Dølør, direktør ved Alta museum, (f. 1963)
Dølør er direktør ved Alta museum. Han har jobbet i flere år som regionansvarlig for
Forskningsrådet i Finnmark. Har vært sentral i å bygge opp samarbeid, tillit og tett dialog mellom
Sametinget og Forskningsrådet. Han har stor kunnskap om og et stort engasjement for
Finnmark, både når det gjelder næringsliv, samisk kultur og historie. Han har blitt foreslått som
kandidat etter høringsrunde.



Britt Kirsten Mæhlum (f. 1957)
Mæhlum er professor i nordisk språkvitenskap ved Institutt for språk og litteratur, NTNU, samt
en professor II-stilling ved Nord Universitet, Bodø. Hennes hovedområde er sosiolingvistikk, og
har en faglig interesse for samisk som minoritetsspråk. Foreslått som kandidat etter
høringsrunde.



Britt Kramvig (f. 1958)
Kramvig er professor ved Insittutt for reiseliv og nordlige studier. Hun har forsket på landskap og
fortellinger, samisk design, kreative næringer og festivaler som sosiale felleskap, ved hjelp av
begreper som ontologiske praksiser, friksjon og dekolonialisering. I tillegg er hun opptatt av
samisk turisme, innovasjon og koblingen mot tradisjonell kunnskap. Foreslått som kandidat etter
høringsrunde.



Elisabeth Angell, seniorforsker, NORCE, (f. 1964)
Angell er seniorforsker ved NORCE. Har forsket på samiske forhold, nordområdene og
urfolkspolitikk, samepolitikk, samiske lokalsamfunn og samiske næringer. Foreslått som kandidat
etter høringsrunde.



Trond Risto Nilssen, professor ved institutt for lærerutdanning, NTNU og Professor II v/Nord
Universitet (f. 1967)
Risto er har siden 2016 vært medlem av SAMISK forskningsgruppe ved Nord universitet. Ved
Institutt for lærerutdanning ved NTNU arbeider Risto Nilssen med undervisning og forskning
knyttet til en 2-årig master i samfunnsfagdidaktikk, og har siden 2016 vært fagansvarlig for flere
emner på dette studiet, der emnet Mangfold, identitet og fellesskap blant annet handler om
samisk historie, samfunn og næring. Han har mye kunnskap om det sør-samiske området. Hans
faglige bakgrunn er historie (phd). Foreslått som kandidat etter høringsrunde.
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1. Presentasjon – Langtidsbudsjett 2022 – 2024

Bakgrunn
Langtidsbudsjettet bygger på investeringsplanene utarbeidet av porteføljestyrene.
Ved Styrets behandling av tilsvarende sak i oktober 2020 ble det lagt særlig vekt på vurderingen av
prioriteringene i investeringsplanene sett i forhold til Forskningsrådets strategi, og av planenes
risikoprofil gitt et nødvendig fokus på reduksjon av avsetningsnivået.
I Styrets behandling bør langtidsbudsjettet i særdeleshet vurderes i lys av et mer krevende risikobilde
og behov for en strammere likviditetsstyring.

Hvorfor saken fremmes
Vi legger frem for Styret Forskningsrådets samlede langtidsbudsjett for perioden 2022-2024, med
hovedvekt på likviditetsutvikling i perioden. Styret inviteres til å:
•
•

Godkjenne Forskningsrådets samlede langtidsbudsjett
Vedta korrigerende tiltak med sikte på nødvendig styring av likviditeten for å redusere risikoen for
negativ likviditet

Hovedpunkter
Langtidsbudsjettet for perioden 2022-2024 kjennetegnes ved at:
•
•
•
•
•

Vi må ta hensyn til et endret og mer krevende risikobilde
Vi forventer betydelig reduksjon i overføringene per 2021 i tråd med tidligere estimater
Vi har skiftet fokus fra budsjettering til likviditetsstyring
Langtidsbudsjettet viser et likviditetsbehov innen 2024 på i størrelsesorden 1,5-2 mrd kroner som
krever korrigerende tiltak
Vi må vurdere en kombinasjon av målrettede prosesser for å sikre nødvendig inntektsnivå,
reduksjon i utlysningsnivå og mulige utsettelser i utlysninger

Et endret og mer krevende risikobilde
Langtidsbudsjettet viser en vesentlig reduksjon i overføringene over de neste årene, som følge av at
tidligere tiltak nå får full effekt. Situasjonen krever streng likviditetsstyring fremover:
•

•

•

Forskningsrådet har i 2021 vært i tett dialog med Kunnskapsdepartement (KD) og de øvrige
departementene for å dokumentere at overføringsproblematikken er under kontroll. Det er
avgjørende å kunne vise til betydelig reduksjon i overføringene per 2021 i tråd med estimatene
kommunisert til KD.
Suksessive engangskutt siden 2017 begrunnet i departementenes ønske om å redusere
Forskningsrådets avsetninger, og med samtidig føring om opprettholdelse av aktivitetsnivå, har
medført at Forskningsrådet har holdt et aktivitetsnivå som akkumulert over perioden har vært
1,7 mrd. høyere enn ordinære inntekter.
De akkumulerte engangskuttene medfører et likviditetsbehov på 1,7 mrd kroner. Som redegjort
for Styret i oktober 2021, var den eneste måten å kunne innfri et slikt krav å forutsette
inntektsvekst for å opprettholde aktivitetsnivå.
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Over de siste årene har mulige tiltak for å redusere overføringsnivået i særlig grad vært vurdert med
hensyn på utviklingen av Forskningsrådets totale (netto) likviditetsbeholdning. Fremover er risikoen
imidlertid stor for at Forskningsrådet må styre sin likviditet på et mer finmasket nivå:
•
•

Vi har hatt tett dialog med departementet om fortåelsen av statens økonomireglement og kravet
til håndtering av avsetninger på departementsnivå. I strengeste forstand betyr det at vi må styre
likviditeten på departementsnivå, noe som vil medføre økte overføringer.
Et absolutt krav er at Forskningsrådets likviditet ikke kan være negativ, verken i sum eller på
departementsnivå eller kap/post. I vårt arbeid med likviditetsstyring bør dermed departementets
perspektiv være styrende.

I våre innspill til budsjett 2022 til KD har vi lagt betydelig vekt på Forskningsrådets behov for
fleksibilitet. I regjeringens budsjettforslag lagt frem 12. oktober, gir Kunnskapsdepartementet
signaler som fremover vil påvirke risikobildet for Forskningsrådet:
•

•
•

I våre innspill har vi utrykt full støtte til at Forskningsrådets kan følges opp gjennom et
styringsmål fastsatt på et hensiktsmessig nivå. Vi la vekt på at et slikt styringsmål må reflektere et
akseptabelt risikonivå i lys av Forskingsrådets rolle og virksomhet. En sentral forutsetning for
bedre likviditetsstyring er at det åpnes for at Forskningsrådet, i større grad enn tidligere, kan
omprioritere midler mellom forskjellige formål.
I regjeringens budsjettforslag nevnes at "Kunnskapsdepartementet vil gjennomgå praksisen i
Forskingsrådet for bruk av avsetningane for å sikre ivaretakinga av økonomiregelverket og
løyvingsreglementet". Dette kan medføre begrensninger for vårt arbeid med likviditetsstyring.
Samtidig nevnes også, i samme avsnitt, at "Regjeringa vil òg vurdere om NFR bør ha større
fleksibilitet i bruken av løyvingane, gitt at tildelingane over tid er i tråd med intensjonen til
Stortinget". Dette åpner for muligheter for en mer hensiktsmessig styringsmodell.

Forskningsrådet er nødt til, på kort sikt, å fortsatt arbeide målrettet mot reduksjon av avsetningene.
Dette må skje samtidig med at risikoen for negativ likviditet krever betydelig strammere likviditetsstyring fremover. I vurderingen av eventuelle tiltak må en tidsforsinkelse på flere år fra et tiltak
igangsettes til effektene inntreffer, tas hensyn til.
Vi forventer betydelig reduksjon i overføringene per 2021 i tråd med tidligere estimater
Et sentral premiss i hele vår dialog med KD rundt valg av styringsmodell og innspill til budsjett er
forutsetningen om betydelig reduksjon i overføringene per 2021. Vi forventer, i tråd med estimatene
kommunisert til KD, å kunne innfri denne forventningen:

•

Avsetningen i 2021 følger et annerledes mønster enn tidligere år, og hvor vi antagelig ser den
positive effekten av søknadsbehandling på våren og av løpende søknadsbehandling. Samtidig
forventer vi betydelig covid19-effekt i 2021 også, og det er fortsatt stor usikkerhet rundt
omfanget av prosjektutsettelser i 2021.

•

Vi forventer et overføringsnivå ved årsslutt på mellom 1,9 og 2,4 mrd kroner. Det er i tråd med
våre estimater. Vi monitorerer utviklingen løpende og har kartlagt og vurderer mot økonomiregelverket mulige tiltak som kan bidra til lavest mulig overføringsnivå ut 2021.
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Langtidsbudsjettet er satt opp med sikte på å gi et mer representativt bilde av likviditetsutviklingen i perioden
Sammenlignet med budsjettene som tidligere har vært lagt frem for styret er det i langtidsbudsjettet
2022-24 gjort to vesentlige endringer:
•

Budsjettet forutsetter en inntektsøkning. Forutsetninger er på 2,5% årlig fra 2023, og med en
akkumulert effekt (likviditetstilførsel) på ca 1,4 mrd kroner per 2024. Denne inntektsøkningen er
ikke allokert til de underliggende porteføljer eller departement.

•

Tidligere budsjetter har vist seg altfor lite treffsikre mht den forventede utbetalingstakt av våre
tildelinger. Vi har derfor, basert på analysen av historiske tall, kraftig nedjustert utbetalingsestimatene ift opprinnelig kontrakt og ift utlyst beløp.
Selv om forutsetningen om inntektsvekst kan virke relativt konservativ, er den heftet med en ikke
ubetydelig risiko, særlig i lys av regjerings budsjettforslag for 2022.
Langtidsbudsjettet viser et likviditetsbehov innen 2024 på i størrelsesorden 1,5-2 mrd kroner som
krever korrigerende tiltak
Langtidsbudsjettet 2022-24 har tilsvarende profil som tidligere budsjetter, men gir et mer
representativt bilde over forventet likviditetsutvikling:
•

Langtidsbudsjettet synligjør et behov for å justere vår likviditet med i størrelsesorden 1,5-2 mrd
kroner innen 2024. Et vesentlig trekk er forventning om betydelig høyere utbetalinger sammenlignet med forventede inntekter i 2022 og 2023. Utbetalingene er i størst grad knyttet til tidligere
utlysninger og inngåtte forpliktelser.

•

Det er ved utarbeidelsen av investeringsplanene gitt instruks om fortsatt behov for å styre
avsetningene nedover der det er aktuelt, og om behov for dempede planer for de mest utsatte
porteføljene/ budsjettformål. For disse er utlysningsnivået forutsatt justert ned i forhold til 2021
for enkelte budsjettformål og forutsatt å ligge på nivå med eller i underkant av forventet
inntektsnivå. Dette gjelder i særdeleshet for BIA og Fri prosjektstøtte.

•

Det er også forutsatt en forskyvning av utlysningssyklusen på forskningsinfrastruktur med et
halvt år. Første gang fra høsten 2022 til våren 2023. Forskyvningen følger også av ønsket om å
følge opp evalueringsrapporten av ordningen før neste utlysning.
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Korrigerende tiltak er nødvendig
Utgangspunktet for tiltak for å redusere overføringene var hovedsakelig porteføljestyrene. Som
redegjort for innledningsvis, er det imidlertid departementets perspektiv som bør være styrende i
vårt videre arbeid med likviditetsstyring og med sikte på at overføringene på departementsnivå (og
kap/post) forblir positive:
• Vårt estimat på likviditetsutvikling viser at tiltak som kan ha effekt allerede fra 2023 er nødvendig
i særdeleshet mht KD og NFD, og til en viss grad mht HOD og KMD.

Det er nødvendig å vurdere en kombinasjon av målrettede prosesser for å sikre adekvat inntektsnivå,
reduksjon i utlysningsnivå, og mulige utsettelser i utlysninger:

•

Langtidsbudsjettet viser med tydelighet et udekket finansieringsbehov på Tiltak for økt deltakelse
av forskningsinstitutter i EUs rammeprogram (STIM-EU) på om lag 500 mill kroner innen 2024. En
egen prosess for å sikre adekvat finansiering av denne ordningen er nødvendig.

•

Ordningen med optimaliseringsmidler, innført i 2019, er midler som skal benyttes til å fange opp
de høyest rangerte søknadene på tvers av porteføljestyrer innenfor et investeringsmål, men som
ikke oppnår finansiering gjennom den ordinære rammen. Det gjenstår to ordninger, Fagmiljøer
av fremragende kvalitet og Humaniora i tematiske satsinger. Budsjettet i 2022 er tildelt. Med
forbehold om nødvendig dialog med KD (Humaniora), kan vi vurdere å bruke midlene fra 2023 til
å dekke ordinære tildelinger med en effekt på 170 mill. kroner ut 2024.

•

Etter disse to mulige tiltak gjenstår et udekket likviditetsbehov på i størrelsesorden 1,2 mrd
kroner. Etter fordeling av forutsatt generell inntekstvekst (1,4 mrd kroner) i forhold til dagens
inntektsnivå, viser langtidsbudsjettet behov for tiltak rettet i særdeleshet mot departementene
KD, NFD, HOD og KMD.
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•

For departementene hvor det fortsatt forventes et forholdsvis høyt nivå på avsetninger, og for å
redusere risikoen for nye kutt i fremtiden, vil investeringsplanene kunne justeres. Dette må
imidlertid vurderes etter å ha tatt hensyn til endringene i Statsbudsjett 2022 og til utviklingen i
det samlede likviditetsbehovet.
Det er nødvendig å vurdere reduksjon av utlysningsnivå allerede fra 2022 og andre tiltak som for
eksempel utsettelser i utbetalinger:
•

En reduksjon med 10% av utlysnings- og tildelingsnivået f.o.m 2022 ift langtidsbudsjettet vil ha
en akkumulert effekt på 250 mill. kroner, med et gjenstående behov på om lag 1 mrd kroner. En
reduksjon med 20% vil ha en akkumulert effekt på i underkant av 500 mill. kroner med et
gjenstående behov på om lag 750 mill. kroner

•

En eventuell reduksjon i utlysningsnivået er heftet med betydelig omdømme risiko, men er
nødvendig. Vi anbefaler å ta utgangspunkt i en reduksjon på inntil 20%. Endelige vurderinger per
budsjettformål vil måtte hensynta effekten av endringene i Statsbudsjett 2022.

Forslag til vedtak
Styret godkjenner det samlede langtidsbudsjettet med den fremlagte risikoprofilen.
Styret ber om at korrigerende tiltak med sikte på å styre likviditeten iht. økonomiregelverket
igangsettes:
• Målrettet prosess for å sikre adekvat finansiering av STIM EU ordningen.
• Bruk av optimaliseringsmidlene fra 2023 til å dekke ordinære tildelinger
• Justering i tildelingsnivået med inntil -20% fom. 2022 på relevante ordninger med finansiering fra
departementene KD, NFD, HOD og KMD
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Langtidsbudsjett
2022-2024
Styremøte 28.10.2021

1

Hovedpunkter

Et endret og mer krevende
risikobilde
Forventning om betydelig
reduksjon i overføringene
per 2021 i tråd med
tidligere estimater
Fokus på likviditetsstyring

2

Et likviditetsbehov innen 2024 på i
størrelsesorden 1,5-2 mrd. kroner
som krever korrigerende tiltak
Vi må vurdere en kombinasjon av
målrettede prosesser for å sikre
nødvendig inntektsnivå, reduksjon i
utlysningsnivå, og mulige utsettelser
i utlysninger

10/20/2021

Estimatet på overføringer per 2021
Utvikling avsetning
4 000

2020

2018

Mill. kroner

3 000

2019

2 000
1 000

• Vi forventer et overføringsnivå per årsslutt på mellom 1,9
og 2,4 mrd. kroner. Det er i tråd med våre estimater.
• Vi monitorerer utviklingen løpende og har kartlagt og
vurderer mot økonomiregelverket mulige tiltak som kan
bidra til lavest mulig overføringsnivå ut 2021.

2021
-

Utvikling portefølje
14 000

2021

Mill. kroner

13 000

2020

12 000

2019

11 000
10 000

2018

9 000

3

Forutsetninger for modellering av likviditetsutviklingen
12 000
11 000

507

918

10 645

10 513

2023

2024

• Inntektsvekst

Mill. kroner

10 000
9 000
8 000

10 880

7 000
6 000
5 000
2022
Inntektsgrunnlag i LTB

Uspesifisert inntektsøkning

• Justerte utbetalingsestimatene ift.
opprinnelig kontrakt og ift. utlyst beløp.

15 000

mill. kroner

14 000
13 000
12 000
11 000
Utbetaling i henhold til opprinnelig kontrakt/plan

Estimerte utbetalinger med justeringer

10 000
2022

4

2023

2024

10/20/2021

Langtidsbudsjett 2022 - 2024
14 000
Inntekt

12 000
10 000

Estimert utbetalt

Mill. kroner

8 000
6 000

Estimerte overføringer
med justeringer

4 000
2 000

Overføring i henhold til
opprinnelig
kontrakt/plan

0
-2 000
-4 000
-6 000
2021

2022

2023

2024

Langtidsbudsjett (mill. kroner)

2021

2022

2023

2024

Overført inn

3 970

2 460

330

-1 670

Inntekt

10 150

10 880

11 150

11 430

Estimert utbetaling av forpliktelser

11 520

11 750

9 850

6 730

140

1 260

3 310

4 930

11 660

13 010

13 150

11 660

2 460

330

-1 670

-1 890

Konsekvens av utlysninger
Estimert utbetalt
Estimert overført ut
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Porteføljeperspektiv

6

• Langtidsbudsjettet viser et likviditetsbehov
på 1,5-2 mrd. kroner innen 2024 som krever
korrigerende tiltak.

10/20/2021

Porteføljeperspektiv (underliggende tall)
Porteføljestyrer

2021

2022

2023

Demokrati, styring og fornyelse

230

200

130

80

Energi, transport og lavutslipp

380

410

400

430

Global utvikling
Hav

560
240

460
110

370
30

290
60

Helse
Fagporteføljene
Industri og tjenestenæringer

2024

560

370

180

70

-290

-650

-1 080

-1 330

850

590

130

-100

60

30

30

40

Landbasert mat, miljø og bioressurser

200

190

140

80

Muliggjørende teknologier

310

60

-230

-360

Petroleum

150

100

90

120

Utdanning og kompetanse
Velferd, kultur og samfunn

210
360

120
260

0
130

-80
40

0

0

0

0

Klima- og polarforskning

Samisk forskning
Senterordninger

-20

-220

-390

-480

-380

-440

-540

-490

Grunnbevilgninger og institusjonell støtte
Rettede internasjonaliseringstiltak

-10
300

-150
190

-350
130

-550
150

Rekrutteringsordninger

100

70

0

0

-1 550
80

-1 530
70

-1 530
50

-1 480
50

20
100

20
90

30
90

40
110

0
2 460

0
330

510
-1 670

1 410
-1 890

Forskningsinfrastruktur

Engangskutt og inndratt tilsagnsfullmkakt
Øvrige
Bevilgningsutvalg - kjønnsbalanse
Adm.dir - forvaltningsoppdrag
Akkumulert udisponert inntekt

• Porteføljene som inkluderer Fri prosjektstøtte
er slått sammen og inkluderer vedtatte
overbevilgninger og fellesløftet
• Forskningsinfrastruktur inkluderer vedtatte
overbevilgninger og første engangskutt på 337
mill. fra 2017 som var målrettet til ordningen
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Risikobilde - Departementsperspektivet er styrende
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Nødvendige tiltak
Departement

Portefølje

Justere
utlysninger

Utsettelser/andre
tiltak

Iverksettes

KD

Fri prosjektstøtte

Fra og med 2022

KD

Utdanning og kompetanse

Fra og med 2022

KD

STIM-EU

2022 - 2024

KD, KD-SO

Senterordninger

Fra og med 2022

KD, KD-SO

Infrastruktur

Fra og med 2022

NFD

Industri og tjenestenæringer

Fra og med 2022

NFD, KMD, KD-SO

Muliggjørende teknologier

Fra og med 2022

HOD

Helse

Fra og med 2022
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Nødvendige tiltak

10

Inntekt

10/20/2021

Nødvendige tiltak
Tall i mill. kr

Departement Est. Overføring Inntektsvekst Optimaliserings
2024
2,5%*
potten*
KD

Inntekter
STIM-EU

Likviditetsb
ehov*

-1 090

430

-470

290

-2 290

260

OED

390

130

520

KLD

130

80

210

LMD

60

70

130

KMD

-90

40

-50

HOD

-240

20

-220

300

80

380

-3 300

1400

NFD
KD-SO

Øvrige dep
Sum

170

-490
-180
500

170

-1 530

500

• Udekket likviditetsbehov på i størrelsesorden
1,2 mrd. kroner.
• Etter at mulig inntekstvekst er tatt hensyn til
viser langtidsbudsjettet behov for tiltak rettet i
særdeleshet mot departementene KD, NFD,
HOD og KMD

-1 230
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Nødvendige tiltak – reduksjon i utlysningsnivå
Departement

Reduksjon
utlysning 10%

Effekt

Gjenværende
likviditetsbehov

Reduksjon
utlysning 20%

Effekt

Gjenværende
likviditetsbehov

KD

-490

140

90

-400

270

170

NFD

-180

120

80

-100

250

160

-1 530

80

50

-1 480

160

100

KD-SO

Muliggjørende teknologier, Industri og

-20 tjenestenæringer

520

KLD

210

210

210

LMD

130

130

130

KMD

-50

DIVERSE
Sum

-220

30

20

380
-1 230

-40
-200

40
50

25
30

380
390

250

-980

Muliggjørende teknologier, Industri og

-25 tjenestenæringer
-190 Helse
380

770

485

BIA, NANO, BIOTEK, EUROSTARS

-1 430

520

10

Budsjettformål

Fagporteføljene, utdanning og kompetanse, FINNUT, FORINFRA, FRIHUMSAM,
FRIMEDBIO, FRINATEK

520

20

Porteføljer

-320 Forskningsinfrastruktur

OED

HOD

12

Likviditetsbehov*

-745

IKTPLUSS, FORREGION
BEDREHELSE, BEHANDLING,
HELSEVEL-H

10/20/2021

Forslag til vedtak


Styret godkjenner det samlede langtidsbudsjettet med den fremlagte risikoprofilen.



Styret ber om at korrigerende tiltak med sikte på å styre likviditeten iht økonomiregelverket igangsettes:

-

Målrettet prosess for å sikre adekvat finansiering av STIM EU ordningen.

-

Bruk av optimaliserings midlene fra 2023 til å dekke ordinære tildelinger

-

Justering i tildelingsnivået med inntil 20% f.o.m 2022 på relevante ordninger med finansiering fra
departementene KD, NFD, HOD og KMD
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IDÉKRAFT VERDEN TRENGER
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Saksfremlegg

Styremøte 6/2021

Sak S 70/21: Godkjenning av investeringsplanene
Til:
Fra:

Styret
Administrerende direktør

Ansvarlig direktør
Saksbehandler
Vedlegg

Randi Søgnen
Philip Lorentzen og Stig Slipersæter
Lenke til investeringsplanene

Bakgrunn
Styret skal årlig godkjenne budsjettfordelingen slik de er foreslått i porteføljestyrenes
investeringsplaner. Disse er forankret i porteføljeplanene.
•
•
•
•

Alle investeringsplanene er godkjent av de respektive porteføljestyrene. Planene er treårige, men
skal rulleres årlig.
Der porteføljeplanene angir de langsiktige investeringssmålene, konkretiserer
investeringsplanene operative mål i form av tematiske prioriteringer og planlagte utlysninger og
andre tiltak de neste tre årene med bruk av de midler porteføljestyret rår over.
Investeringsplanene danner også grunnlaget for Forskningsrådets samlede langtidsbudsjett.
Langtidsbudsjettet vil, i denne omgang, særlig måtte vurderes i lys av behovet for
likviditetsstyring fremover og presenteres som en egen sak.
Det er i år større usikkerhet enn normalt knyttet til budsjettsituasjonen både på grunn av
likviditetsstyringen og til mulige endringer i statsbudsjettet for 2022.

I styresaken i 2020 om godkjenning av investeringsplanene la vi frem en oversikt over samlet bruk av
ulike søknadstyper, samt en kartlegging av samarbeid på tvers av porteføljestyrenes ansvarsområder.
I årets sak legger vi særlig vekt på oppfølgingen av strategien og presenterer en oversikt over
investeringsplanene opp mot de tre overordnede målene i Forskningsrådets strategi - i tillegg til bruk
av søknadstypene.

Hvorfor saken fremmes
Saken omhandler primært Styrets godkjenning av investeringsplanene. Porteføljestyrenes ansvar er å
se til at den enkelte investeringsplan er i tråd med porteføljeplanen, samt vurdere balansen mellom
temaer i porteføljen og bruk av søknadstyper. Planene bygger på omfattende diskusjoner i
porteføljestyrene og uttrykker behovene for investeringer etter porteføljestyrenes beste vurdering.
Det legges derfor ikke opp til at Styret går inn i prioriteringer og tiltak i den enkelte investeringsplan,
men vurderer og vedtar planene som helhet. Det er Styrets ansvar å overordnet vurdere hvorvidt
investeringsplanene samlet gir et godt uttrykk for hovedmål- og hovedprioriteringer i strategien
gjennom porteføljeplanene.
Styret inviteres til å:
• Vedta investeringsplanene slik at utlysninger og andre aktiviteter kan iverksettes i henhold til
planene

Hovedpunkter
Om investeringsplanene
Investeringsplanene er utarbeidet etter en fastsatt mal strukturert etter de samme fire
porteføljedimensjonene som er benyttet i porteføljeplanene:
Fag/teknologi
Fag og teknologiområder
som utvikles eller anvendes

Tema
Den tematikk det forskes
eller innoveres på

Anvendelsesområde
Bransjer, næringer,
samfunnssektorer o.l. der
resultater kan anvendes
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FoUoI-verdikjede
Hvor i verdikjeden
forskningen eller
innovasjonen foregår

På dette grunnlaget beskrives konkrete tiltak som vil iverksettes de neste tre årene og hvilken
ressursinnsats som planlegges for det enkelte tiltak og år. Til sist konkretiseres tiltakene i form av en
oversikt over planlagte utlysninger og hvilke søknadstyper som planlegges benyttet, inkludert
planlagt volum per søknadstype og utlysning.
Investeringsplanene fyller flere funksjoner:
• Konkretisere de faglige prioriteringene som vil ligge til grunn for utlysningene de kommende tre
årene. Utlysningene bidrar til å styre den konkrete forsknings- og innovasjonsinnsatsen gjennom
faglige og tematiske prioriteringer, samt gjennom bruk av ulike søknadstyper.
• Investeringsplanene, som vil bli lagt ut på Forskningsrådets nettside, gir potensielle søkere
kunnskap om hvilke prioriteringer som vil ligge til grunn for utlysningene som planlegges de
nærmeste årene, og søkerne kan dermed forberede søknadsarbeidet før de konkrete
utlysningene foreligger.
• Forenkle arbeidet for søkerne. Sammenlignet med det store antallet programplaner søkerne
tidligere måtte forholde seg til, må man forvente at det med 15 investeringsplaner vil bli langt
lettere for søkerne å orientere seg om hvilke utlysninger som kommer.
• Investeringsplanene innebærer en konkretisering og planlagt operasjonalisering av mange tiltak
som bidrar til å nå målene i Forskningsrådets strategi.

Oppfølging av strategiens tre hovedmål
Administrasjonen har laget en samlet vurdering av hvordan porteføljene møter de tre overordnede
målene i strategien gjennom sine investeringer. En utlysning vil i mange tilfeller treffe flere mål
samtidig. Det er derfor gjort en skjønnsmessig vurdering av den enkelte investeringsplan.
Grafene nedenfor viser hvordan den enkelte portefølje har vektet sine investeringer mot de ulike
målene. Det er naturlig at ulike porteføljer har ulik vekting. De tre fagporteføljene har for eksempel
som hovedoppgave å fremme målet om grensesprengende forskning og radikal innovasjon. Det
gjøres også prioriteringer på grunnlag av målene for de strategiske områdene.
Oversikten er laget på grunnlag av de midlene som porteføljestyrene har ansvar for. Styret har selv
ansvaret for viktige ordninger som senterordninger og infrastruktur. Det er ikke gjort noen allokering
av disse her, men det er grunn til å tro at disse vil ha et tyngdepunkt i grensesprengende forskning og
radikal innovasjon.
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Noen sentrale observasjoner:
• Samlet sett dekker investeringsplanene de tre målene på en god måte, tatt i betraktning at
grensesprengende forskning også følges opp gjennom virkemidler som ikke går gjennom de 16
porteføljestyrene.
• Mange porteføljestyrer ser de tre målene i sammenheng på sine områder. Det er for eksempel
behov for grensesprengende forskning for å utløse både omstilling i næringsliv og bærekraftig
utvikling
• Det er etablert en arbeidsdeling mellom noen av porteføljestyrene slik at ikke alle har fokus på
alle målene.
• Bærekraftig utvikling er et viktig mål for de fleste porteføljestyrene. I tillegg vil mange arbeide for
at alle investeringer har en bærekrafts-dimensjon uavhengig av om det er hovedintensjonen med
midlene.

Bruk av søknadstyper i investeringsplanene
I investeringsplanene fordeles forventet tilgjengelig budsjett på de søknadstypene som er planlagt
brukt, dvs. en fordeling på forskerprosjekter, kompetanse- og samarbeidsprosjekter, innovasjonsprosjekter, kommersialiseringsprosjekter, etc.
Tabellen viser fordelingen av de midlene som porteføljestyrene har ansvar for. Styret har selv ansvar
for noen viktige ordninger inkludert senterordninger og infrastruktur.
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Søknadstype

Andel i 2021

Andel i 2022

Forskerprosjekt

37 %

31 %

Kompetanse- og samarbeidsprosjekt

20 %

26 %

Innovasjonsprosjekt (inkludert næringsliv, off.sektor og
demonstrasjon)

17 %

23 %

Kommersialiseringsprosjekt

5%

5%

Internasjonalt samarbeid

5%

9%

Sentre

6%

0%

Andre søknadstyper (inkludert Grønn plattform)

9%

6%

Noen sentrale observasjoner:
• Fordelingen mellom de ulike søknadstypene vil variere pga utlysninger som ikke gjøres årlig, slik
som senterutlysninger.
• De tre fagporteføljene benytter nesten utelukkende forskerprosjekter, noe som er naturlig gitt at
de forvalter budsjettformålet for banebrytende forskning.
• Andelen av midlene til forskerprosjekt er redusert og det er ikke planlagt noen senterutlysninger
i 2022. Tallene fra 2021 inneholdt 1 milliard kroner til et fellesløft på tverrfaglig forskning. Det er
likevel en utvikling at de tematiske porteføljestyrene ønsker mer satsing på
samarbeidsprosjekter.
• Andelen som er planlagt til kompetanse- og samarbeidsprosjekter, innovasjonsprosjekt og
internasjonalt samarbeid har økt
• Kompetanse- og samarbeidsprosjekter benyttes av de fleste av porteføljestyrene, mens bruk av
øvrige søknadstyper i stor grad avspeiler om porteføljene primært er rettet inn mot næringslivet
eller offentlig sektor.
• I kategorien Annet utgjør Grønn plattform en stor andel, men med et mindre beløp enn i 2021
• Porteføljestyrene har samlet planlagt å redusere satsingene på innovasjon i offentlig sektor
Det arbeides nå med andre generasjons porteføljeplaner som så skal legge grunnlaget for neste
generasjons investeringsplaner. I hvilken grad strategiens mål og prioriteringer gjenspeiles i de to
typer planer vil følges tett, det samme gjelder fordelingen av søknadstyper. Observasjonene over er
en del av vurderingsgrunnlaget i den videre utvikling av planer.

Videre saksgang
Investeringsplanene benyttes som grunnlag for utlysninger i 2022.

Forslag til vedtak
Styret godkjenner investeringsplanene slik de er vedtatt av porteføljestyrene.
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Saksfremlegg

Styremøte 6/2021

Sak S 71/21: Seminar med sentrene for forsknings- og
innovasjonspolitikk: Omstilling – hva vet vi om forskningens
bidrag
Til
Fra

Styret
Administrerende direktør

Ansvarlig direktør
Saksbehandler

Yves Boulmer
Svein Olav Nås

Bakgrunn

De tre sentrene under FORINNPOL er invitert til å delta i et seminar med Forskningsrådets styre.
Seminaret er innrettet mot ett hovedspørsmål: Hvordan kan Forskningsrådet gjennom sitt arbeid
bidra til å løse de store omstillingsutfordringene Norge og verden står overfor?
Det er flere formål med seminaret:




Bidra til Styrets arbeid gjennom å formidle og drøfte oppdatert forskningsbasert kunnskap
om sentrale utfordringer for forsknings- og innovasjonspolitikken
Gjøre Styret bedre kjent med sentrene og satsingen FORINNPOL, og de muligheter som ligger
i å utnytte resultatene og effektene av forskningen i sentrene som grunnlag for utforming av
forsknings- og innovasjonspolitikken
Gi sentrene anledning til å forstå sitt arbeid i lys av problemstillinger og utfordringer
Forskningsrådet er opptatt av

Hvorfor saken fremmes

Satsingen FORINNPOL (Forskning for forsknings- og innovasjonspolitikk) ligger direkte under Styret.
Ordningen finansierer tre sentre, hvorav to gjennomgikk en positiv midtveisevaluering høsten 2020. I
sin behandling av evalueringen ønsket Styret anledning til en tettere dialog med sentrene. Dette
seminaret er en direkte oppfølging av det.

Program for seminaret

Seminaret legger opp til stor grad av dialog og diskusjon. Sentrene får anledning til å presentere seg
selv og sin forskning, og i tillegg gi innledninger til to hoveddeler om hvordan Forskningsrådet kan
bidra til å løse omstillingsutfordringene gjennom sin investeringsrolle og sin rådgivningsrolle. Disse
innledningene etterfølges av spørsmål/svar og diskusjon der både sentrene og styret deltar.
Deltakere fra sentrene:
Liv Langfeldt, senterleder ved R-Quest (Centre for Research Quality and Policy Impact Studies)
Magnus Gulbrandsen, senterleder ved OSIRIS (Oslo Institute for Research in the Impact of Science)
Taran Thune, senterleder ved INTRANSIT (Innovation Policy for Industrial Transformation,
Sustainability and Digitalization)

1/2

Program:
TEMA: Hvordan kan forsknings- og innovasjonspolitikken, og Forskningsrådet mer spesifikt,
bidra til de store omstillingsutfordringer Norge og verden står overfor?
Tittel

Innleder

Varighet

Introduksjon – om FORINNPOL og styreseminarets program
R-Quest – forskningstematikk
OSIRIS – forskningstematikk
INTRANSIT – forskningstematikk
Tema 1: Hvordan bidrar Forskningsrådets egne virkemidler
til å løse omstillingsutfordringene?
Fungerer investeringene etter hensikten? Er de riktig
dimensjonert? Er det riktige støttemottakere og
arbeidsformer?
Kort intro om temaet
Tre innledninger fra senterlederne
Q&A
Tema 2: Hvordan bidrar Forskningsrådet som rådgiver til å
løse omstillingsutfordringene?
Er relasjonene til tilstøtende politikkområder og virkemidler
god og funksjonell? Er rådene tydelige nok? Har de riktige
adressater? Har de tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag?
Kort intro om temaet
Tre innledninger fra senterlederne
Q&A

Mari
Liv Langfeldt
Magnus Gulbrandsen
Taran Thune

5 min
5 min
5 min
5 min

Mari

5 min
3x5 min
30 min
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Styret

Mari
Styret

5 min
3x5 min
30 min

