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Høring - Forslag til endring av forskrift om vedtekter for Norges 
forskningsråd 

 

Vi viser til Kunnskapsdepartementets brev av 5. juni 2023 med forslag til endring av forskrift 

om vedtekter for Norges forskningsråd.  

 

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har følgende innspill knyttet til forslaget om at 

Kunnskapsdepartementet skal vurdere om ordningen med et noe mindre styre bør 

videreføres på permanent basis: 

 

I høringen står det følgende: «De ordinære styrene i Forskningsrådet har i utgangspunktet 

spilt en viktig representativ rolle, med bred representasjon fra UH-institusjoner, instituttene, 

næringslivet og offentlig sektor. Samtidig utgjør styret virksomhetsledelsen i Forskningsrådet 

og har ansvaret for rådets samlede virksomhet, jf. vedtektene § 3. For å tydeliggjøre styrets 

rolle som leder for forvaltningsorganet, vil Kunnskapsdepartementet vurdere om ordningen 

med et noe mindre styre bør videreføres på permanent basis». 

 

HOD mener at den brede representasjonen i Forskningsrådets styre er viktig også fremover, 

og anbefaler å beholde et styre på 11 medlemmer. Forskningsrådet har et bredt sett av 

virkemidler innen de ulike fagområder som finansieres. Det er viktig at styremedlemmene 

også samlet sett innehar tilsvarende bredde med kompetanse, hvilket er viktig i det 

strategiske arbeidet styret er satt til å gjøre. Offentlig sektor er i tillegg en stor bruker av 

forskningsresultater, og deres brukererfaring må også være representert. Vi mener derfor at  
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Side 2 
 

et styre på eksempelvis fem personer blir for lite, og anbefaler å beholde 11 styre-

medlemmer.   

 

 

Med hilsen 

 

 

Siv Wurschmidt (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Tone Kurås 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 


	Sdm_AMNavn
	Sdo_AMAdr
	Sdo_AMPostNR
	Sdo_AMPoststed
	Sdm_Land
	Sdo_AMReferanse
	Sas_ArkivSakID
	Sdo_DokNr

