Referat

PS Energi, transport og
lavutslipp - møte 1/2019

Norges forskningsråds porteføljestyre for energi, transport og lavutslipp
Dato
Sted

Mandag 24. mai
Forskningsrådet, Drammensveien 288

Tilstede fra styret:

Hans Erik Vatne, leder
Ragnhild Wahl
Nils Røkke
Ingeborg Palm Helland
Erik Sauar
Kristin Linnerud
Ole Andreas Hagen

Forfall:

Anne Vera Skrivarhaug
Elisabeth Maråk Støle
Henriette Undrum
Johan Hustad

Observatører:

Jan Magne Bae (Olje- og energidepartementet)
Pål Iversen (Samferdselsdepartementet)
Are Lindegård (Klima- og miljødepartementet)

Tilstede fra
Forskningsrådet:

Fridtjof Unander (delvis)
Rune Volla
John Vigrestad (delvis)
Lise Johansen
Aage Stangeland
Birgit Hernes
Terje Rabbersvik (sak 05/19)
Katrine Wyller
Tone Ibenholt

Sak PS 01/19 Godkjenning av sakslisten
Det var ingen kommentarer til sakslisten.
Vedtak:

Sakslisten godkjennes

Sak PS 02/19 Presentasjonsrunde og avklaring av forventninger
Styremedlemmene presenterte seg selv; hva de anser som særlig viktige saker; og hvilke
forventninger de har til arbeidet i porteføljestyret.

Styreleder understreket det store ansvaret som ligger i å forvalte en portefølje på nesten 1 mrd.
kroner i året og forventer at medlemmene prioriterer møtene og stiller godt forberedt. Det er viktig
at porteføljestyret utvikler seg til et godt team og at det i ulike saker vil kunne diskutere seg fram til
konsensus og stå samlet bak vedtakene.
Fridtjof Unander orienterte blant annet om ansvarsforholdene mellom administrasjon og styre. Det
er områdedirektørene som formelt har ansvar for porteføljestyrene, mens avdelingsdirektørene har
den operative rollen.
De finansierende departementene kan møte med observatør i styremøtene. Det er så langt ikke
bestemt hvilke departementer som vil stille i porteføljestyret for energi, transport og lavutslipp.
Vedtak:

Saken tas til orientering

Sak PS 03/19 Beskrivelse av porteføljen
Rune Volla presenterte den overordnede porteføljen innenfor miljøvennlig energi og CO2-håndtering,
herunder forskjellen på den målrettede innsatsen og den øvrige innsatsen. Han gikk gjennom hvilke
departementer som finansierer energiforskningen. Koordinatorene for FME og programmene
ENERGIX, CLIMIT og Transport2025 presenterte aktivitetene veldig kort.
Tone Ibenholt presenterte FME-ordningen. FME-saker som har krevet vedtak har tidligere blitt
behandlet av divisjonsstyret eller hovedstyret og ordningen har ikke hatt et eget styre. Siden det er
lenge mellom hver utlysning, vil ikke styret få mange vedtakssaker knyttet til FME. Den første vil
trolig gjelde midtveisevalueringen av de åtte sentrene som ble etablert i 2016.
Katrine Wyller informerte om porteføljen innenfor energi og om organiseringen av ENERGIX. Hun
orienterte om milepæler i arbeidet og oppgaver som porteføljestyret vil få til behandling høsten
2019. Det ble også gitt en kort orientering om det internasjonale samarbeidet. Her ble det blant
annet reist spørsmål om hvorfor Kina er så prioritert, med de utfordringene som knytter seg til bl.a.
rettigheter i forhold til Kina. Styret ønsket en diskusjon om det internasjonale samarbeidet.
Aage Stangeland orienterte om organiseringen av CLIMIT. CLIMIT har felles programstyre mellom
Forskningsrådet og GASSNOVA, dette styret er utpekt av OED. Forskningsrådet foreslår at
handlingsplanen for CLIMIT skal behandles i porteføljestyret, mens bevilgningsvedtak vil gjøres i
CLIMIT-styret. Aage Stangeland gikk også gjennom det omfattende internasjonale samarbeidet
innenfor CO2-håndtering.
Det ble spurt om offentlig sektors muligheter for å søke støtte fra ENERGIX og CLIMIT. Verken
ENERGIX eller CLIMIT utlyser IPO-er (innovasjonsprosjekter for offentlig sektor), men det er mange
offentlige partnere i prosjektene og i FME-ene.
Lise Johansen informerte om porteføljen innenfor transport og programmet Transport2025. Det er
en strategiprosess i gang, og det vil legges fram en 21-strategi for transportområdet til høsten.
Offentlig sektor er viktig på transportområdet og programmet bruker blant annet IPO.
Vedtak:

Orienteringene tas til etterretning.
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Sak PS 04/19 Utkast til møteplan og årshjul for 2019/2020
Forskningsrådet presenterte forslag til en møteplan for høsten, med følgende datoer:
•
•

12. og 13. september, seminar med overnatting
11. desember

Forskningsrådet vil sende ut en "doodle" i forbindelse med planlegging av møtene i 2020.
Hovedtrekkene i årshjulet og de viktigste datoene ble gjennomgått. Utlysninger, porteføljeplan og
handlingsplan er viktige oppgaver for porteføljestyret og vil også prege årshjulet.
Vedtak: Dato for de to neste møtene 12. og 13. september og 11. desember ble vedtatt.

Sak PS 05/19 Praktiske forhold
Terje Rabbersvik orienterte kort om enkelte praktiske forhold. Personalskjemaet må
returneres og eventuelle verv må fylles inn siden dette er informasjon som brukes senere i
forbindelse med habilitetsvurdering,
Vedtak: Tatt til orientering.

Sak PS 06/19 Eventuelt
Vedtak:

Ingen saker
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