Porteføljestyret for klima og polarforskning
Referat

Møte 4/2020

Dato
Sted

19.06.2020, kl. 12.00-15.00
Teams/Nansen 2

Tilstede:

Hanne Greiff Johnsen (Equinor, styreleder), Sandrine Benard (Miljødirektoratet),
Tove Gabrielsen (UiAgder/UNIS), Alf Håkon Hoel (UiT), Bjørn Samset (Cicero), Vigdis
Vandvik (UiB), Ellen Øseth (Norsk Polarinstitutt), Camilla Brattland (UiT), Eivind Selvig
(Civitas), Bo Møllesøe Vinther (Københavns Universitet), Grete Hovelsrud
(Nordlandsforskning)

Forfall:

Tor Eldevik (UiB) og Gørill Kristiansen (KD)

Observatører: Marit Nyborg (KLD), Øystein Tennfjord (vara, KLD, sak 41-44) og Aleksandra Rezanow
Ulrichsen (vara, KD)
Tilstede fra Forskningsrådet:
Rune Vistad (avdelingsdirektør), Christina Abildgaard (avdelingsdirektør), Ingrid
Lomelde, Ingvild Marthinsen, Ingunn Borlaug Lid, Ivar Berthling, Merethe Sandberg
Moe og Malin Lemberget Lund (referent). Jon Børre Ørbæk deltok under sak 41 og
Linda Jarrett deltok under sak 42.
Sak PSKLIMPOL 36/20
Vedtak:

Godkjenning av sakslisten
Sakslisten godkjennes

Sak PSKLIMPOL 37/20

Referat fra styremøte 03/20, 27. april 2020

Vedtak:

Referatet godkjennes med noen endringsforslag

Sak PSKLIMPOL 38/20
Vedtak:

Sak PSKLIMPOL 39/20

Spørsmål om habilitet
Sak 42/20 krever habilitetsavklaring. Grete Hovelsrud var inhabil og deltok
ikke under behandlingen av denne saken.

Orienteringer fra styret og Forskningsrådet
Avdelingsdirektør Rune Vistad orienterte om saker fra Forskningsrådets
styre. Vedtaksprotokoller og saksdokumenter for 2020 ligger her.
- Forskningsrådets Styre har vedtatt alle porteføljeplaner. Alle
porteføljeplaner skal forankres eksternt og revideres innen to år.
- I forbindelse med tiltakspakke 3 ble forskningsaktiviteten på sirkulær
økonomi styrket med 40 mill kroner, mens Lavutslipp 2030 satsingen ble
styrket med 75 mill kroner. Begge er engangsbevilgninger gyldige for
2020. Styret skal vedta fordeling mellom budsjettformålene i juni.
Avdelingsdirektør Rune Vistad orienterte om:

-

-

-

Til søknadsfrist for forskerprosjekter 25 mai mottok Forskningsrådet
nærmere 2400 søknader. 121 søknader til KLIMAFORSK for til sammen
1,3 mrd kroner. POLARPROG mottok 38 søknader for 402 mill kroner.
Til klimaforsk sin kommunikasjonsutlysning er det innvilget tre
prosjekter.
Horisont 2020. Ny oppdatering fra EU viser en historisk toppnotering for
norsk retur fra rammeprogrammet, på hele 2,46 %. Det er særlig
innenfor norske styrkeområder som miljø, klima og energi at resultatene
er spesielt gode. I den største utlysningen innenfor samfunnsutfordring
5, Klima og miljø (som inkluderer polar), oppnådde Norge en returandel
på 7,6 prosent og mottok 18,7 mill. euro.
EUs varslede Green Deal-utlysning, som følger opp ambisjoner i
European Green Deal om en kunnskapsbasert bærekraftig vekst, vil lyses
ut under Horisont 2020, ca medio september. Søknadsfristen blir slutten
av januar 2021.

Avdelingsdirektør Christina Abildgaard orienterte om:
- 22 nye sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) er innvilget.
- POLARPROG har lagt inn 5 mill kroner ekstra til KSP utlysningen om
kulturminner med MILJØFORSK. Totalt er utlysningen på 40 mill kroner.
- Nordområdemeldingen legges frem i okt/nov. Tiltak i meldingen vil få
betydning for Porteføljestyret for klima og polar.
- Komiteen for oppfølging av polarevalueringen har hatt tre virtuelle
møter, og porteføljestyret vil få en løypemelding i septembermøtet.
- EU-PolarNet sitt siste stakeholdermøte utsettes til høsten og vil trolig
sammenfalle med kickoff møte for EU-PolarNet2.
Vedtak:

Sak PSKLIMPOL 40/20

Orienteringene tas til etterretning

Relevante partnerskap for klima og polar
I Horisont Europa foreslår Kommisjonen å opprette et mindre antall
partnerskap enn tidligere, men med større budsjetter og mer strategisk
innretning mot de sentrale målene i rammeprogrammet. Forskningsrådet
rådgir departementene i dette arbeidet, og ønsker anbefalinger fra
porteføljestyrene på hvilke partnerskap som bør prioriteres for deltakelse fra
Norge. Porteføljestyre for klima og polar har tidligere indikert fem relevante
partnerskap (sak 30/20). Det er satt av 10 mill i året til partnerskap.
Administrasjonen har foreslått å spre midler tynt mellom de fem
partnerskapene.
Styret diskuterte om midlene skulle benyttes til deltakelse i ett eller to
prioriterte partnerskap, eller fordeles jevnt ut på de fem partnerskapene.
Styret kommenterte at de relevante partnerskapene også er relevante for
andre porteføljers ansvarsområde og at til sammen vil summene bli høye
selv om vi sprer oss tynt ut. Blue Ocean vil også kunne bli et relevant
partnerskap for polar. Styret ønsker å følge alle fem partnerskap tett.

Vedtak:

Porteføljestyret støtter anbefalingene om å delta i alle fem relevante

partnerskap og Blue ocean indikeres relevant for POLARPROG.

Sak PSKLIMPOL 41/20

Investeringsplan for PSKLIMPOL
Porteføljestyret skal utarbeide en 3-årig investeringsplan (tiltaks- og
utlysingsplan) som skal gi oversikt over de samlede tiltak som planlegges
med bruk av egne midler. Investeringsplanene skal vedtas av Styret 29.
oktober og porteføljestyret vil få saken opp til diskusjon og vedtak i
septembermøtet.
Administrasjonen ønsket i dette møte en diskusjon om retning for
porteføljens investeringsprioriteringer for 2021-2023, med spesielt fokus på
førstkommende år. Søknadsfrister for 2021 er allerede i februar og arbeid
med utlysningssamarbeid og tekster må starte nå. Administrasjonen har
utarbeidet et førsteutkast til investeringsplan og foreslår utlysninger som tar
utgangspunkt i prinsipper for investeringer som styret vedtok i sak 32/20, og
som følger opp porteføljeplanens mål.
Styret diskuterte foreslått hovedutlysning på klimasystem og samarbeid
mellom KLIMAFORSK og POLARPROG. Det var enighet om en bred utlysning
på klimasystem, der atmosfæreforskning og teknologiske løsninger
inkluderes. I tillegg til forskerprosjekt fornyelse er det behov for store
tverrfaglige prosjekter for å inkludere blant annet forskning i Antarktis, men
med et øvre tak som ikke er for høyt.
Styret var enig i den tematiske innretningen og budsjettfordeling på de
foreslåtte prioriterte temaene de kommende år, og hadde noen
kommentarer til innretning som administrasjonen vil inkludere i videre
arbeid med utlysningene og investeringsplan. Styret mente videre at
utlysningene er godt balansert og at den foreslåtte innretningen av
porteføljen vil sikre oppnåelse av porteføljens mål. Styret uttrykte imidlertid
bekymring ved å spre midler på mange utlysninger der søknadstypen
kompetanse- og samarbeidsprosjekt (KSP) vil brukes. Mange henvendelser til
samarbeidspartnere som ikke er forskningsinstitusjoner vil slite på disse
brukermiljøene.

Vedtak:

Sak PSKLIMPOL 42/20

Administrasjonen jobber videre med investeringsplanen etter innspill som
fremkom i møtet. Porteføljestyret får investeringsplanen til diskusjon og
vedtak i neste møte.

Behandling av søknad fra omstillingsutlysningen 2019
Porteføljestyret behandlet søknader til utlysningen 125 millioner til
Samarbeidsprosjekter for samfunnets klimaomstilling i 2019 i møte 3/2019,
sak 28/19. Søknad 301228 - Tourism Risks (TourRISK): A resilient low-carbon,
high-yield tourism model for Norway, fikk avslag. Søker klaget med påstand
om inhabilitet i panelet, og administrasjonen har tatt klagen til følge.
Søknaden er blitt behandlet i et nytt panel og har fått hovedkarakter 6.
Administrasjonen har relevansvurdert søknaden til karakter 7. Basert på
administrasjonens forslag til rangering under søknadsbehandlingen i 2019,

samt diskusjonen i porteføljestyret som ledet fram til vedtaket i sak 28/19,
mener administrasjonen at denne søknaden bør innstillies til bevilgning.
Porteføljestyret var enig i at søknaden, med den nye vurderingen, ville blitt
innstilt til finansiering, både på grunn av de høye karakterene, men også av
porteføljehensyn.
Vedtak:

Sak PSKLIMPOL 43/20

Prosjekt 301228 Gössling innstilles til finansiering

Eventuelt
Påminnelse: neste møte er 16. september.

Sak PSKLIMPOL 44/20
Vedtak:

Godkjenning av vedtaksprotokoll
Protokollen godkjennes

