Referat
Dato
Sted

Porteføljestyret for energi, transport og lavutslipp
Møte 3/19

11. desember 2019, kl. 09:00 – 16:30
Forskningsrådets møtesenter, Drammensveien 288, Lysaker –
møterom Abel 1

Tilstede:

Hans Erik Vatne (leder)
Nils Røkke
Elisabeth Maråk Støle
Henriette Undrum
Ragnhild Wahl
Johan Hustad
Ingeborg Palm Helland
Anne Vera Skrivarhaug
Erik Sauar
Kristin Linnerud

Forfall:

Ole Andreas Hagen

Observatører: Grethe Midgaard Torrissen, KLD
Tilstede fra Forskningsrådet:
Rune Volla
John Vigrestad
Katrine Wyller
Aage Stangeland
Lise Johansen
Tone Ibenholt
Under sak 28/19
Mette Brest Jonassen
Under sak 29/19
Benjamin Donald Smith
Marte Qvenild
Harald Rikheim
Khanh Tuan Le
Mari Lyseid Authen
Andreas Bratland
Per Arne Karlsen
Under sak 30/19
Trond Moengen
Mari Lyseid Authen
Andreas Bratland
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Sak PSENERGI 24/19 Godkjenning av sakslisten
Det var ingen kommentarer til sakslisten.

Vedtak:

Sakslisten ble godkjent

Sak PSENERGI 25/19

Godkjent referat fra styremøte 2/19, dato 12. og 13.
september

Det var ikke kommet inn kommentarer til referatet i forkant av møtet og heller ikke på møtet.
Vedtak:

Referatet fra styremøte 2-2019 ble godkjent

Sak PSENERGI 26/19 Spørsmål om habilitet
Katrine Wyller redegjorde for hvordan administrasjonen hadde forberedt saken om
styremedlemmenes habilitet i sakene 28/19, 29/19 og 30/19.
Programstyret kan fatte vedtak med minimum fire habile styremedlemmer til stede. Basert på
forberedelsene mente administrasjonen at det var et tilstrekkelig antall habile styremedlemmer til å
gjøre vedtak på alle områder. Hvilke styremedlemmer som var habile på hvert tema framgår av tabell
1 nedenfor. Ragnhild Wahls habilitet under temaområde Energibruk i transport ble vurdert på nytt og
hun ble vurdert som habil i henhold til Forskningsrådets regler.
Vedtak:

Styremedlemmenes habilitet i vedtakssaker til behandling i møte 3-2019 er
oppsummert i Tabell 1. Styremedlemmer som er vurdert inhabile vil forlate møtet
under diskusjonen av det aktuelle temaet/søknadstypen.
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Sak PSENERGI 27/19 Orienteringer
Administrasjonen informerte kort om følgende saker:
• Gjennomgangen av det næringsrettede virkemiddelapparatet
• Forskningsrådets strategi – status
• Statsbudsjett 2020 (FME, ENERGIX, CLIMIT og Transport)
• Transport21
• CLIMIT - bevilgninger, ACT og handlingsplan
• Utlysning i samarbeid med MoST i Kina
Porteføljestyret hadde følgende kommentarer til områdegjennomgangen:
• Det er bedre med noe overlapp enn "huller" i virkemiddelapparatet.
• Det er viktig å beholde de eksisterende senterordningene i tilknytning til de tematiske
satsingene og ikke slå dem sammen til en generell senterordning. Sektordepartementenes
tydelige eierskap til sentrene er nødvendig for at finansiering av disse prioriteres.
• Den høye norske returen fra Horisont2020 viser at det norske virkemiddelapparatets arbeid
med dette fungerer godt slik det er organisert i dag.
Porteføljestyret ba om å få oversendt brevet med Forskningsrådets uttalelse til
områdegjennomgangen.
Porteføljestyret vil diskutere Forskningsrådets strategi på strategisamlingen i februar. Innspillene fra
samlingen vil være et grunnlag for styreleder på fellesmøtet for porteføljestyremøteledere og
Forskningsrådets styre den 12. februar.
Vedtak:

Porteføljestyret tok informasjonen til orientering.

Sak PSENERGI 28/19 Transport – Nye bevilgninger høsten 2019
Under del 1 var hele styret til stede. Under del 2 deltok bare habile styremedlemmer.
Del 1
Lise Johansen og Mette Brest Jonassen presenterte saken under del 1, med vekt på den helhetlige
porteføljen og profilen på søknadsbunken. Enkeltsøknader ble ikke diskutert under del 1.
Porteføljestyret hadde følgende kommentarer:
•
•

Hva er erfaringene med de nye kriteriene? Administrasjonen kommenterte at erfaringene
gjennomgående er gode, spesielt når det gjelder utenlandske eksperter som har erfaring fra
å bruke EUs kriterier. Det må arbeides mer med relevansvurderingen.
Utlysningen på KSP-S er svært bred og det kan være fornuftig å prioritere sterkere i disse
utlysningene fremover.

Del 2
Pilot-T
Følgende medlemmer deltok: Hans Erik Vatne, Henriette Undrum, Ingeborg Palm Helland, Anne Vera
Skrivarhaug, Erik Sauar og Kristin Linnerud.
Det kom inn 20 søknader, hvorav 2 ble avvist. 10 søknader ble vurdert av Forskningsrådet og 8 av
Innovasjon Norge. Administrasjonen har innstilt 7 søknader til finansiering fra Forskningsrådet med
totalt 54, 4 mill. kroner. 2 søknader ble avvist en bloc.
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Porteføljestyrets kommentarer:
•

•
•

Det er høy tilslagsprosent og relativt liten konkurranse; kunne man vurdert å hente
prosjekter som er vurdert i ENERGIX inn i denne porteføljen. Administrasjonen svarte at det
er relativt klar tematisk arbeidsdeling og at mulighetene for å overføre midler fra ett
budsjettformål til et annet er svært begrenset.
Det er viktig med grundige tilbakemeldinger til søkere, slik at tilbakemeldingene kan brukes
til å forbedre nye søknader. Dette gjelder både prosjekter som blir finansiert og de som får
avslag.
Det ble reist spørsmål om de innstilte søknadene er innenfor områder med potensial for
næringsutvikling? Administrasjonen orienterte om at flere av søkerbedriftene allerede har
etablert seg, også internasjonalt, innenfor sine felt.

KSP-S
Følgende medlemmer deltok: Hans Erik Vatne, Ingeborg Palm Helland, Anne Vera Skrivarhaug og Erik
Sauar.
Det kom inn 25 søknader. Søknadene har høy kvalitet. Administrasjonen har innstilt 7 søknader til
finansiering, med totalt 50,5 mill. kroner. Administrasjonen har av porteføljehensyn løftet ett
prosjekt innenfor sikkerhet. 18 søknader er innstilt til avslag.
Porteføljestyrets kommentarer:
•
•

Vedtak:

Styret etterlyste en nærmere begrunnelse for hvorfor et prosjekt løftes over prosjekter med
høyere faglig kvalitet og hvor vanlig det er å gjøre dette. Administrasjonen svarte at dette
ikke har vært vanlig fram til nå og at det henger sammen med innføring av porteføljestyring.
Styret spurte om det er vurdert å gi redusert bevilgning til noen prosjekter for å kunne få
plass til flere prosjekter. Administrasjonen svarte at dette var vurdert, men at i denne runden
var det ikke hensiktsmessig ut ifra prosjektenes størrelse og innhold.
Del 1
Porteføljestyret tok saken til orientering
Del 2
Porteføljestyret vedtok administrasjonens forslag til bevilgninger til Pilot-T.
Porteføljestyret vedtok administrasjonens forslag til bevilgninger til KSP-S.
Forutsetningene knyttet til statsstøtteregelverket nevnt over er gjort gjeldende for
alle Pilot-T-prosjekter.
Øvrige søknader til utlysningene avslås.
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Sak PSENERGI 29/19 ENERGIX – Nye bevilgninger høsten 2019
Under del 1 var hele styret til stede. Under del 2 deltok bare habile styremedlemmer.
Del 1
Katrine Wyller presenterte sakens del 1.
Det var mottatt 122 søknader og omsøkt beløp var 1,2 mrd. kroner. Det var innstilt 44 søknader til
bevilgning. Prosess for søknadsbehandling ble gjennomgått. Relevansvurderingen er gjort av
administrasjonen. Relevansvurderingen har bare vært utslagsgivende for noen få prosjekter.
Forskerprosjektutlysningen var tematisk svært smal. Det kom inn 15 søknader og 4 prosjekter var
innstilt til bevilgning,
Kompetanseprosjekter var utlyst i hele bredden av programmet. Det kom inn 47 søknader og 14
prosjekter var innstilt til bevilgning.
Innovasjonsprosjekter var også utlyst i hele bredden av programmet. Det ble mottatt 56 søknader og
kvaliteten på årets søknader var gjennomgående høy. 26 prosjekter var innstilt til bevilgning.
På grunn av store overføringer og at enkelte prosjekter erfaringsmessig ikke blir startet opp, har
administrasjonen vurdert det som forsvarlig å innstille en høyere sum enn det budsjettet skulle tilsi.
Porteføljestyrets kommentarer:
•
•

Det er viktig å opprettholde en god balanse mellom forskerstyrte og brukerstyrte prosjekter.
Det er ønskelig å diskutere nærmere det strategiske utfallet av tildelingene og hvordan man
prioriterer mellom områdene. Styret vil komme tilbake til dette på strategisamlingen.
Administrasjonen påpekte at fordelingen mellom områdene også er påvirket av antall
søknader og søknadenes kvalitet.

Del 2
Tema 1 Energipolitikk og økonomi.
Følgende styremedlemmer deltok: Hans Erik Vatne, Elisabeth Maråk Støle, Ingeborg Palm Helland og
Erik Sauar.
Benjamin Smith fra administrasjonen gikk gjennom porteføljen, søknadsbunken og hva
administrasjonen har lagt vekt på i innstillingene på dette temaområdet. Det har vært et mål
gjennom flere år at porteføljen skal dreies fra rene forskerprosjekter til kompetanseprosjekter (KPN).
Hovedpunkter var:
•
•

ENERGIX mottok 13 FP-søknader og 11 KPN-søknader innen temaområdet.
Administrasjonen hadde innstilt på bevilgning til 3 nye FP-prosjekter og 4 nye KPNprosjekter. Administrasjonen begrunnet innstillingen på tre søknader spesielt.

5

Porteføljestyrets kommentarer:
•

I hvilken grad har prosjekter som skårer lavt på relevans i ett program blitt relevansvurdert i
andre programmer? Administrasjonen viste til at det er blitt gjort for de prosjektene det har
vært aktuelt for. Relevansvurdering er knyttet til de enkelte programmene. Dette kan gi en
suboptimalisering som gjør at noen gode prosjekter faller utenfor. Ett av de innstilte
prosjektene var trukket noe på relevans, men likevel innstilt til finansiering.

Tema 2 Bærekraft og miljøkonsekvenser
Følgende styremedlemmer deltok: Hans Erik Vatne, Henriette Undrum, Ragnhild Wahl og Erik Sauar.
Marte Qvenild fra administrasjonen gikk gjennom porteføljen, søknadsbunken og hva
administrasjonen har lagt vekt på i innstillingene på dette temaområdet.
•
•

ENERGIX mottok 2 FP-søknad og 3 KPN-søknader innen temaområdet.
Administrasjonen hadde innstilt på bevilgning til 1 nytt FP-prosjekt og 1 nytt KPN-prosjekt.
Administrasjonen begrunnet innstillingen på en av søknadene spesielt.

Tema 3 Fornybar energi
Følgende styremedlemmer deltok: Ragnhild Wahl, Ingeborg Palm Helland, Anne Vera Skrivarhaug og
Kristin Linnerud.
Harald Rikheim og Per Arne Karlsen fra administrasjonen gikk gjennom porteføljen, utviklingen i
søknadstilfanget og hva administrasjonen har lagt vekt på i innstillingene på dette temaområdet.
Temaområdet omfatter solenergi, havenergi, vindkraft, vannkraft, bioenergi og geotermisk energi.
•
•

ENERGIX mottok 9 KPN-søknader og 16 IPN-søknader innen temaområdet.
Administrasjonen innstilte på bevilgning til 3 nye KPN-prosjekter og 9 nye IPN-prosjekter.
Administrasjonen begrunnet innstillingen på tre av søknadene spesielt.

Porteføljestyrets kommentarer.
Tema 4 Energisystem
Følgende styremedlemmer deltok: Ragnhild Wahl, Ingeborg Palm Helland, Erik Sauar og Kristin
Linnerud.
Khanh Tuan Le fra administrasjonen gikk gjennom porteføljen, søknadsbunken og innstillingene på
dette temaområdet.
•

ENERGIX mottok 10 KPN-søknader og 20 IPN-søknader innen temaområdet. Sammenliknet
med fjoråret har det vært en fordobling i antallet IPN-søknader.

•

Administrasjonen hadde innstilt på bevilgning til 2 nye KPN-prosjekter og 9 nye IPNprosjekter. De innstilte søknadene har en god bredde. Administrasjonen begrunnet
innstillingen på fire prosjekter spesielt.
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Porteføljestyrets kommentarer:
•
•

Blir bedrifter som søker om flere prosjekter bedt om å rangere disse? Administrasjonen har
ikke bedt om det, men det vil kunne være aktuelt. Problemstillingen kan tas opp igjen i
forbindelse med neste års prosess.
Hvilke vurderinger ligger til grunn for å kutte i bevilgning sammenliknet med omsøkt?
Administrasjonen svarte at samme vurdering gjøres for alle søknader og hensynet til
statsstøttereglene er et viktig kriterium ved IPN-søknader. For KPN-søknader er det gjort en
vurdering av arbeidspakkene, ofte som følge av innspill fra ekspertene som har vurdert
søknaden, og samspill med eksisterende prosjekter innen samme område.

Tema 5 Energibruk i bygg og industri
Følgende styremedlemmer deltok: Ragnhild Wahl, Ingeborg Palm Helland, Anne Vera Skrivarhaug,
Erik Sauar og Kristin Linnerud.
Mari Lyseid Authen fra administrasjonen gikk gjennom porteføljen, søknadsbunken og hva
administrasjonen har lagt vekt på i innstillingene på dette temaområdet.
•
•

ENERGIX mottok 4 KPN-søknader og 5 IPN-søknader innen temaområdet. Det har vært et mål
å få flere søknader og heve kvaliteten på prosjektene innenfor byggområdet og utviklingen
går i riktig retning.
Administrasjonen hadde innstilt på bevilgning til 2 nye KPN-prosjekter og 4 nye IPNprosjekter. Administrasjonen begrunnet innstillingen på to av prosjektene spesielt.

Det er finansiert søknader til temaområdet i PILOT-E og i Kinautlysningen.
Porteføljestyrets kommentarer:
•
•
•

Det ble reist spørsmål om hvorfor det er ønskelig med en dreining fra KPN-er til IPN-er.
Administrasjonens begrunnelse er at dette blant annet er ønskelig på områder med FME, da
mye av aktiviteten i sentrene gir god kompetansebygging og resultater som bør realiseres.
Det ble gitt positive tilbakemeldinger på de porteføljevurderingene som gjøres i
prioriteringen mellom søknader som er relativt like.
Det ble reist spørsmål om hvorfor KPN-er ikke er aktuelle når det bare er en brukerpartner
med. Dette er begrunnet med formålet med KPN-er som er kompetansebygging i
næringslivet. Når det bare er én brukerpartner, vil IPN være mer aktuelt. I tillegg vil det
kunne være knyttet statsstøtteproblematikk til KPN-er med bare én partner.

Tema 6 Energibruk i transport
Følgende styremedlemmer deltok: Ingeborg Palm Helland, Anne Vera Skrivarhaug, Ragnhild Wahl og
Kristin Linnerud.
Andreas Bratland og Per Arne Karlsen fra administrasjonen gikk gjennom porteføljen, søknadsbunken
og administrasjonens begrunnelse for innstillingene på dette temaområdet.
•
•

ENERGIX mottok 7 KPN-søknader og 5 IPN-søknader innen temaområdet.
Administrasjonen innstilte på bevilgning til 2 nye KPN-prosjekter og 4 nye IPN-prosjekter.
Administrasjonen begrunnet innstillingen på to av prosjektene spesielt.

Ingen av søknadene innenfor hydrogen nådde opp, men prosjekter innenfor området vil få
finansiering gjennom PILOT-E-utlysningen. Batteri/elektrisk har i tillegg fått finansiering gjennom
Kina-utlysningen.
Oppsummering av møtedelen om bevilgningssakene
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Porteføljestyret hadde følgende kommentarer til underlaget for bevilgningssakene og det som ble
fremlagt i møtet:
•
•
•

•
•

Vedtak:

Saksunderlaget ga et svært godt grunnlag for møtet og presentasjonene var informative.
Styret kunne ønsket en mer oversiktlig inndeling av vedlegg 4, f.eks. med egne filer pr
tematisk område.
Forskningsrådets generelle prioritering av kvinnelige prosjektledere kan virke negativt da det
kan fremstå som om prosjekter med kvinnelig prosjektleder har nådd opp på grunn av
prosjektleders kjønn, og ikke ut fra kvalitet og relevans. Det bør vurderes om dette er noe
som bør videreføres, eventuelt i større grad synliggjøre at det sjelden har konsekvenser for
tildelinger.
Det ble kommentert at søkerne vet for lite om hvor gode søknadsvurderingsprosessene er,
og at Forskningsrådet må vurdere om dette kommuniseres godt nok utad.
Det ble stilt spørsmål ved om vi tar ut nok verdi av den kompetansen administrasjonen sitter
på og de vurderingene som er gjort av ekspertene i søknadsbehandlingen. Det bør vurderes
om denne kunnskapen i tilstrekkelig grad kommer søkerne til gode.
Del 1:
Porteføljestyret fattet et foreløpig vedtak om at det kan bevilges inntil 378 mill.
kroner til nye forskerprosjekter, kompetanseprosjekter og innovasjonsprosjekter
med følgende fordeling mellom søknadstypene:
• Forskerprosjekter 36 mill. kroner
• Kompetanseprosjekter 162 mill. kroner
• Innovasjonsprosjekter 180 mill. kroner
Porteføljestyret fattet et foreløpig vedtak om at dette fordeles på temaområder på
følgende måte:
• Energipolitikk, økonomi og samfunn 73 mill. kroner
• Bærekraft og miljøkonsekvenser 20 mill. kroner
• Fornybar energi 75 mill. kroner
• Energisystem 96 mill. kroner
• Energibruk i bygg og industri 51 mill. kroner
• Energibruk i transport 63 mill. kroner
Behandlingen av temaområdene førte ikke til endringer i fordelingen mellom
søknadstyper og fordelingen mellom temaområde. Fordelingen ovenfor blir derfor
endelig.

Del 2 – per temaområde:
Energipolitikk, økonomi
Porteføljestyret vedtok administrasjonens forslag til bevilgninger innenfor
temaområdet.
Øvrige søknader til utlysningene avslås.
Bærekraft og miljøkonsekvenser
Porteføljestyret vedtok administrasjonens forslag til bevilgninger innenfor
temaområdet.
Øvrige søknader til utlysningene avslås.
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Fornybar energi
Porteføljestyret vedtok administrasjonens forslag til bevilgninger innenfor
temaområdet.
Forutsetningene knyttet til statsstøtteregelverket nevnt over er gjort gjeldende for
alle IPN-prosjekter.
Øvrige søknader til utlysningene avslås.
Energisystem
Porteføljestyret vedtok administrasjonens forslag til bevilgninger innenfor
temaområdet.
Forutsetningene knyttet til statsstøtteregelverket nevnt over er gjort gjeldende for
alle IPN-prosjekter.
Øvrige søknader til utlysningene avslås.
Energibruk i bygg og industri
Porteføljestyret vedtok administrasjonens forslag til bevilgninger innenfor
temaområdet.
Forutsetningene knyttet til statsstøtteregelverket nevnt over er gjort gjeldende for
alle IPN-prosjekter.
Øvrige søknader til utlysningene avslås.
Energibruk i transport
Porteføljestyret vedtok administrasjonens forslag til bevilgninger innenfor
temaområdet.
Forutsetningene knyttet til statsstøtteregelverket nevnt over er gjort gjeldende for
alle IPN-prosjekter.
Øvrige søknader til utlysningene avslås.

Sak PSENERGI 30/19 ENERGIX – Nye bevilgninger til PILOT-E
Følgende styremedlemmer deltok: Hans Erik Vatne, Henriette Undrum, Ragnhild Wahl, Johan Hustad,
Ingeborg Palm Helland, Anne Vera Skrivarhaug og Erik Sauar.
Trond Moengen, prosjektleder for PILOT-E, presenterte virkemiddelet. Temaene for årets utlysning
var utslippsfrie anleggsplasser og forsyningskjede for hydrogen. Han presenterte søknadene til årets
utlysning og ga en mer utfyllende presentasjon av de innstilte prosjektene.
Det kom inn 12 søknader, seks av prosjektene ble invitert til
intervju. Det var innstilt 4 prosjekter til finansiering fra ENERGIX med totalt ca. 41 mill. kroner.
Porteføljestyrets kommentarer:
•
•

Inntrykket er at dette er gode prosjekter med solide partnere.
Prosjektene er store og komplekse og det er viktig med milepæler i prosjektene.
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•
•

Siden noen prosjekter vil falle fra i forbindelse med milepælene, bør man vurdere å
finansiere flere prosjekter?
Har bedrifter i PILOT-E vært aktive i ENERGIX og andre programmer tidligere?

Vedtak:

Porteføljestyret tok gjennomgangen fra programledelsen i PILOT-E til etterretning og
vedtok administrasjonens innstilling til bevilgning:
- 310032 BKK AS med 18,47 mill. kroner
- 309872 Flakk Gruppen AS med 8 mill. kroner
- 309797 Skanska Norge AS med 9,38 mill. kroner
- 310108 BKK AS med 5,098 mill. kroner
Følgende forutsetninger gjelder:
- at Innovasjon Norge og Enova fatter vedtak om støtte i henhold til
styringsgruppens beslutning
- foreslått bevilgning fra PILOT-E er en øvre ramme og støttebeløp vil bli endelig i
kontraktsforhandlingene
Øvrige søknader til PILOT-E avslås.

Sak PSENERGI 31/19 Rullering av handlingsplaner
Lise Johansen innledet om handlingsplanene og orienterte om søknadstypene som vil være aktuelle.
Handlingsplanene er grunnlag for neste års utlysninger. De er basert på eksisterende programplaner.
De nye porteføljeplanene vil fra neste år erstatte programplanene.
Utlysningsplanene for Transport2025 og ENERGIX ble presentert av henholdsvis Lise Johansen og
Katrine Wyller. Porteføljestyrets medlemmer drøftet administrasjonens forslag til utlysningsplan og
rammer. Det fremkom en rekke momenter som er oppsummert i et eget notat og som vil være del av
underlaget for styrets strategisamling i februar. Det ble konkludert med følgende:
Administrasjonen informerer potensielle søkere om følgende utlysninger fra TRANSPORT2025 i 2020:
• IPO, 40 mill. kroner
• PILOT-T, 60 mill. kroner
• ERA-NET Urban Europe, 10 mill. kroner
Administrasjonen informerer potensielle søkere om følgende utlysninger fra ENERGIX i 2020:
• IPN, 170 (150 til 190 mill. kroner), åpen for alle tema i programplanen
• PILOT-E, 50 mill. kroner
• KSP-K, 140 (120 til 160 mill. kroner), åpen for alle tema i programplanen
• KSP-S, 40 mill. kroner, herunder deltakelse i fellesutlysning om areal og
naturmangfold
• ERA-NET Enerdigit, 5 mill. kroner
På strategisamlingen i februar vil styret diskutere og vedta:
• Eventuell justering av rammer for hver av søknadstypene.
• Avgrensing av utlysningene av KSP-S og IPO.
• Eventuelle prioriteringer på IPN-, IPO-, KSP-K- og KSP-S-utlysningene.
I tillegg vil styret diskutere:
• Utforming av utlysning av Nye konsepter (NYK), inkludert utlysningshyppighet
• Innspill til temaer for PILOT-E.
• Innspill til utlysningen på fellesutlysning av KSP-S om areal og naturmangfold
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Vedtak:

Porteføljestyret vedtok handlingsplaner for ENERGIX og Transport2025 med
tilføyelser som fremgår av referatet.

Sak PSENERGI 32/19 Eventuelt
Porteføljestyrets medlemmer ga innspill til strategisamlingen i februar. Disse er oppsummert i et eget
notat.
Vedtak:

Administrasjonen tar med innspillene videre til strategisamlingen i februar.

Sak PSENERGI 33/19 Godkjenning av vedtaksprotokoll
Protokollen ble godkjent og signert av styreleder.
Vedtak:

Porteføljestyret vedtok protokollen og ga fullmakt til Hans Erik Vatne om å signere
protokollen.
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