
Bli med på seminar om porteføljestyring for 

investeringsvirksomheten 
Forskningsrådet innfører porteføljestyring i hele virksomheten. Hva betyr egentlig porteføljestyring, 

og hvordan kan det gi bedre resultater enn måten vi jobber på i dag? 

Porteføljestyring brukes allerede for å styre den interne sentrale uviklingsporteføljen. Nå innfører vi 

gradvis porteføljestyring også i investeringsvirksomheten. Det betyr at de om lag 10 mrd. kronene vi 

forvalter på vegne av departementene etter hvert skal håndteres på en ny måte.  

Forskningsrådet samarbeider med Partnerforum og inviterer til et internt seminar: 

13. juni 2018 kl. 1200-1545 i møtesenteret Abel 1-3 

Metodikk og eksempler 
Vi har invitert innledere som vil belyse hva porteføljestyring er fra ulike innfallsvinkler. Du kan lære 

om metodikken, hvordan andre virksomheter bruker porteføljestyring og oppnår resultater med det. 

Du får også lære mer om Porteføljestyringsprosjektet i Forskningsrådet, og hvordan prosjektet ser for 

seg at implementeringen skal foregå. Vi legger opp til spørsmål og diskusjoner med deltakerne og 

innlederne. 

Hvem kan delta? 
Seminaret blir arrangert som et utvidet Lederforum. Målgruppen for seminaret er ledere, 

prosjektgruppa for porteføljestyringsprosjektet, programkoordinatorer og medarbeidere som er 

sentrale i arbeidet med FoU-budsjettet og investeringsprosessene. Du kan melde deg på ved å sende 

en e-post til Siri Waalen Bogen swb@forskningsradet.no. 

Program 
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Om de eksterne innlederne 

 Espen Henriksen, førsteamanuensis ved Institutt for finans på Handelshøyskolen BI. 

Espen skal gi en grunnleggende innføring i finansiell porteføljeteori. Han vil illustrere med eksempler 

fra sitt anvendte arbeid, blant annet med forvaltningen av Oljefondet. Mer om Espen Henriksen 

 Jostein Chr. Dalland, konserndirektør Storebrand og programstyreleder BIOTEK2021. 

Jostein kjenner programdriften i Forskningsrådet godt og skal hjelpe oss med å se hva de gjør av 

porteføljestyring i Storebrand som kan ha overføringsverdi til oss. Mer om Jostein Chr. Dalland 

  Lars Christian Lassen, partner i Mobilize Nordic. Lars har lang fartstid i Novo Nordisk, 

et globalt farmasøytisk selskap med stor FoU-portefølje. Han vil bidra med å se hvilke 

porteføljestyringsprinsipper som kan ha relevans for oss. Mer om Lars Christian Lassen 

Om de interne innlederne 

Øystein Rønning leder porteføljestyringsprosjektet og er spesialrådgiver i område for 

næringsliv og teknologi. Der jobber han med programmet BIOTEK2021 og som NCP for bioteknologi 

og bioøkonomi. Øystein har utdanning i fysikk og bioteknologi. Før han kom til Forskningsrådet 

jobbet han mange år i både forskningsinstitusjoner og industri.  

Christina I.M. Abildgaard er avdelingsdirektør i område for ressursnæringer og miljø 

og er med i porteføljestyringsprosjektet. Christina har doktorgrad i bioteknologi, har mange års 

erfaring fra Forskningsrådet som leder av ulike avdelinger, har tidligere erfaring fra forskning, 

biobasert næringsliv og fra departementer. På seminaret vil hun lede debatten.  

 

https://sites.google.com/site/espenhenriksen/
https://www.linkedin.com/in/jostein-christian-dalland-917a6892/
http://mobilize-nordic.com/wp-content/uploads/2016/03/Lars-Christian-Lassen-kort-om-norsk.pdf
https://minside-ekko.ad.forskningsradet.no/Person.aspx?accountname=FORSKNINGSRADET/cima

