Porteføljestyret for energi, transport og lavutslipp
Møte 2/2020

Referat
Dato
Sted

2. april 2020 fra kl 9.00 til kl 13.00
Videomøte

Til stede:

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

Observatør:

Elin Økstad, Klima- og miljødepartementet

Til stede fra Forskningsrådet:
Rune Volla
John Vigrestad
Katrine Wyller
Tone Ibenholt
Siri Lader Bruhn, sak 20/20
Mette Brest Jonassen, sak 22/20
Marte Qvenild, sak 22/20

Sak PSENERGI 14/20

Godkjenning av sakslisten

Administrasjonen opplyste at sak 21/20 går ut av sakslisten og vil bli behandlet på neste møte. Det
ble ikke meldt om saker under eventuelt.
Vedtak:

Sakslisten ble godkjent.

Sak PSENERGI 15/20

Godkjenning av referat fra styremøte 1/2020

Det var ingen kommentarer til referatet og utsendt referat ble godkjent uten endringer.
Vedtak:

Referat fra styremøte 1-2020 ble godkjent.

Sak PSENERGI 16/20

Habilitet

Det var ingen vedtakssaker som omfattet bevilgning eller andre saker som kunne innebære
inhabilitet for noen av styrets medlemmer i dette møtet. Samtlige av styrets medlemmer ble vurdert
som habile på alle saker.
Vedtak:

Porteføljestyrets medlemmer var habile i alle sakene som forelå til
behandling.
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Sak PSENERGI 17/20

Orienteringssaker

Rune Volla orienterte om følgende saker:
• Kunnskapsdepartementets retningslinjer for observatører fra departementene i Forskningsrådets
porteføljestyrer. Hensikten med retningslinjene er å sikre god informasjonsflyt, ryddig
styringsdialog og klar rollefordeling.
Kommentar fra referenten til dette punktet:
Styret stilte spørsmål om hvordan ordlyden i punktet om observatørers deltakelse i saker som
gjelder konkrete tildelinger til forskningsprosjekter skal tolkes. Vi har avklart dette med
ansvarlige i Forskningsrådet, og observatører kan sitte inne i styrerommet under behandling av
disse sakene, men kan ikke delta i diskusjonen.
•

Forskningsrådet er i ferd med å iverksette en rekke tiltak som følge av Covid-19-epidemien:
o Viktige tiltak er blant annet følgende: Utsettelse av søknadsfrist for forskerprosjekter fra
6. til 20. mai; Fellesløftet (samarbeid mellom universiteter og Forskningsrådet) utsettes;
Tiltak for å redusere antall forskerprosjektsøknader, blant annet ved at prosjektledere
som fikk tildeling i 2019, ikke kan søke på nytt; Vurdere om prosjekter som står på
venteliste fra 2019-utlysningen kan støttes, dette gjelder primært forskerprosjekter. Der
det ikke opereres med ventelister, kan det også være aktuelt å støtte prosjekter som er
vurdert som støtteverdige, men som ikke nådde opp i konkurransen.
o Forskningsrådet innfører løpende søknadsfrist for innovasjonsprosjekter. En slik ordning
har vært under planlegging, men det legges nå opp til innføring i midten av april.
o Økt fleksibilitet og redusert krav til kontantfinansiering fra næringslivet for pågående
prosjekter og for prosjekter i oppstartfasen.

Porteføljestyret hadde følgende kommentarer til Covid-19-tiltakene:
• En positiv konsekvens av at prosjektledere som fikk tildeling i fjor ikke kan søke forskerprosjekt i
år, er at dette gir bedre muligheter for yngre forskere med kortere CV.
• Forskningsrådet bør vurdere egne utlysninger om nye forskningstemaer som følge av Covid-19epidemien. Forskningsrådet svarte at dette allerede er gjort og at det trolig kommer flere
utlysninger innenfor temaet fremover.
• Konsekvensene av pandemien kan bli langsiktige og dette vil kunne få konsekvenser for
utlysninger fremover, spesielt med tanke på brukerinvolvering og -finansiering.
• Prosjekter som eventuelt termineres som følge av Covid-19 kan frigjøre midler til andre
prosjekter.
Vedtak:

Porteføljestyret tok informasjonen til orientering.

Sak PSENERGI 18/20

Beslutningsprosess for søknader om radikale
forskerprosjekter

Katrine Wyller innledet om saken som er en oppfølging fra forrige porteføljestyremøte.
Administrasjonen foreslo at porteføljestyrets leder får fullmakt til å gi avslag til søknader som ikke
inviteres til andre runde. Porteføljestyret støttet dette forslaget.
Vedtak:

Porteføljestyret vedtok at porteføljestyrets leder får fullmakt til å:
- Fatte vedtak om hvilke søknader som går videre til trinn 2
(finalen) for utlysningen av Radikalt nyskapende energiprosjekter.
- Fatte vedtak om avslag på de søknader som ikke går videre til
trinn 2 for utlysningen av Radikalt nyskapende energiprosjekter.
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Sak PSENERGI 19/20

Midtveisevaluering FME teknologi

Tone Ibenholt innledet om opplegget for midtveisevaluering av de åtte FME-ene som ble utpekt i
2016. Evaluering gjennomføres i 2020/21. Midtveisevalueringens formål er å legge et grunnlag for
beslutning om videreføring av sentrene for de siste tre årene av senterperioden. Evalueringen er
også viktig for utvikling og forbedringer i hvert enkelt senter. Opplegg og mandat er basert på
erfaringer fra tidligere evalueringer av SFI-er og FME-er. Selve evalueringen gjøres av et
internasjonalt ekspertpanel. Vedtak i saken vil etter planen gjøres våren 2021.
Porteføljestyret hadde følgende kommentarer:
• Det er viktig at deltakelsen fra brukerpartnere blir grundig evaluert, dette gjelder både
kontantfinansiering og inkind.
• I hvilken grad sentrene har klart å skape en større portefølje, herunder EU-aktivitet, bør komme
enda klarere fram i evalueringskriteriene.
• Sentrenes bidrag til innovasjon og hvordan de arbeider med innovasjon bør etterspørres enda
tydeligere i mandatet, og ekspertpanelet må ha kompetanse på å vurdere dette.
• Det er viktig å få frem sentrenes betydning for å mobilisere hele bredden i næringslivet, og ikke
bare de store aktørene.
Vedtak:

Porteføljestyret sluttet seg til utkastet til mandat for
midtveisevalueringen av Forskningssentre for miljøvennlig energi
(FME) med de merknader som framkom under behandlingen.
Administrasjonen ble gitt fullmakt til å oppnevne evalueringspanel og
til å gjøre eventuelle justeringer i opplegg og mandat fram mot
gjennomføringen av evalueringen første halvår 2021.

Sak PSENERGI 20/20

Veikart for infrastruktur

Siri Lader Bruhn orienterte om Forskningsrådets infrastrukturordning. Ordningen har et årlig budsjett
på nærmere 800 mill. kroner og har utlysninger hvert annet år. Søknadsfristen i år er 18. november,
med obligatorisk skissefrist 27. mai. Veikart for forskningsinfrastruktur er grunnlag for utlysningen.
Veikartet oppdateres hvert annet år. Revidert veikart legges fram i vår og sakspapirene sendes Styret
den 15. april. Selv om det er sent i prosessen, kan porteføljestyret fortsatt komme med innspill til
områdestrategi for miljøvennlig energi. Utkastet er lagt ut på porteføljestyrets sharepointområde, og
kommentarer må sendes inn i løpet av påsken.
Infrastrukturavdelingen ønsker en tettere dialog med porteføljestyrene fremover.
Infrastrukturordningen bør reflekteres i porteføljeplanene, eksempelvis dersom det skulle være store
infrastrukturbehov innenfor hele eller deler av porteføljen. Porteføljestyret var positive til dette og
understreket betydningen av at styret involveres tidlig i prosessen med utarbeidelse av
områdestrategiene.
Vedtak:

Porteføljestyret tok informasjonen til orientering.

Sak PSENERGI 22/20

Porteføljeplaner for energi, transport og lavutslipp

Marte Qvenild innledet kort om plandokumenter og prosess. "Versjon 0" av porteføljeplanen skal
vedtas på styremøtet i mai og Forskningsrådets Styre vil vedta samtlige porteføljeplaner på møte 11.
juni. Porteføljeplanene vil være grunnlag for utlysningene i 2021.
Utkast til porteføljeplan var sendt ut sammen med sakspapirene og styremedlemmene hadde sendt
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inn skriftlige kommentarer i forkant av møtet. På møtet ble innspillene gjennomgått og diskutert.
Forskningsrådets administrasjon takket for gode og nyttige innspill. Innspillene vil innarbeides i
utkastet til porteføljeplan som skal vedtas på styremøtet 12. mai.
Vedtak:

Porteføljestyret ba administrasjonen arbeide videre med et utkast til
"versjon 0" av porteføljeplan for energi, transport og lavutslipp i tråd
med innspillene som fremkom i møtet.

Sak PSENERGI 23/20

Møteplan 2020

Neste møtet ble fastsatt til tirsdag 12. mai, også dette blir et videomøte. Informasjon om klokkeslett
blir sendt ut senere. Høstens møter er tidligere fastsatt til 17. september og 17. desember.
Vedtak:

Porteføljestyrets neste møte ble fastsatt til 12. mai 2020.

Sak PSENERGI 24/20

Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.

Sak PSENERGI 25/20

Godkjenning av vedtaksprotokoll

Vedtaksprotokoll vil sendes styret og signeres av styreleder i etterkant av styremøtet.
Vedtak:

Prosess for godkjenning og signering av protokoll ble vedtatt.
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