Referat
Dato
Sted

Porteføljestyret for landbasert mat, miljø og bioressurser
Møte 3/2020
7. mai 2020 kl. 09:00 – 16:00
Webmøte

Til stede:

Anne Ingeborg Myhr, styreleder, Eirik Selmer-Olsen
Göran Ericsson, Karen Johanne Baalsrud, Katrine Røed Meberg,
Marit Kjeldby, Nina Glomsrud Saxrud (til sak 28/20), Pål Johan From, Stig A.
Larssæther, Aasmund Bunkholt
Forfall:
Camilla Sandström
Observatører:
Torstein Lindstad, KLD, observatør
Gry Færevik, LMD, observatør
Til stede fra Forskningsrådet:
Vidar Skagestad, Tina Rebecca Hov-Gylthe, Anicke Brandt-Kjeldsen, Jonas
Enge, Mari Solerød, Rune Vistad, Eli Ragna Tærum. Under sak 28/20: Gudrun
Langthaler.

Sak PSBIO 22/20

Godkjenning av saklisten
Vedtak: Sakslisten godkjennes. Det var to saker under eventuelt

Sak PSBIO 23/20

Godkjenning av referat
Det var ingen kommentarer, kun rettelse, til referat fra møte 2 godkjent per
epostsirkulasjon.
Vedtak: Referat fra møte 2 20 godkjennes med rettelse.

Sak PSBIO 24/20

Habilitet
Vedtak: Ingen inhabilitet ble avdekket knyttet til møtets saker.

Sak PSBIO 25/20

Observatører i porteføljestyrene
KD har i forbindelse med oppnevningen av observatører utarbeidet
retningslinjer for observatørene roller i porteføljestyrene. Administrasjonen
orienterte kort om disse retningslinjene og skisserte med bakgrunn i disse
forslag til noen enkle “kjøreregler” for gjennomføring av møtene.
Observatørene i styret utrykte at dette var gode og klargjørende
retningslinjer og understrekte betydningen av at en observatørrolle i styret
ikke skal erstatte den ordinære styringsdialogen. Resten av styret
understreket viktigheten og nytten av å ha med representanter fra
departementene i styrerommet. Utover dette var det ingen kommentarer til
saken i møte.
Vedtak: Porteføljestyret tar orienteringen til etterretning.

Sak PSBIO 26/20

Porteføljeplan
Administrasjonen inviterte styret til overordnede og mer detaljerte
kommentarer på utsendte versjon av porteføljeplanen. På overordnet nivå
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kommenterte styret at porteføljeplanen nå har fått en god form. Det ble
nevnt at det fortsatt er behov for å for rydde i tekst for å unngå gjentakelser
og spisse budskapet. Styret stiller seg bak samfunnsmål og brukermål, og
foreslår å legge til et brukermål som omfatter teknologi.
Styret diskuterte videre en rekke detaljerte innspill. Disse gjentas ikke her,
men styret ble oppfordret til å skrive disse direkte inn i teksten ila uke 19. I
uke 20 sendes så porteføljeplanen ut for en siste utsjekk i styret. Dernest
sendes planen til Forskningsrådets Styre for endelig formell godkjenning.
Administrasjonen orienterte om at denne versjon “0” av porteføljeplanen
kan danne grunnlag for en bredere revidering ila 2021. Dette vil i så fall
involvere forankring i departementer og i bredden av forskningsaktørene og
interessenter.
Vedtak: Porteføljestyret vedtar porteføljeplanen med de endringer som
framkom i møtet. Endringene innarbeides i løpet av kort tid og revidert
porteføljeplan sendes styret med mulighet for spørsmål og små justeringer
innen 15. mai. Administrasjonen gis fullmakt til endelig ferdigstilling.

Sak PSBIO 27/20

Deltakelse europeiske partnerskap
Administrasjonen orienterte overordnet om porteføljestyrers muligheter
innen internasjonalt samarbeid, gjennom eksempelvis multilaterale
programmer og europeiske partnerskap, missions, føringer i egne utlysninger
samt Horisont 2020 og Horisont Europa kan støtte opp under måloppnåelse
innenfor porteføljens ansvarsområder. Videre fikk styret presentert de syv
kommende samfinansierte partnerskap som ventes å være av særlig
strategisk betydning for dette porteføljestyret.
Styret fremholdt at norsk deltakelse vil kunne bidra til systemtransformasjonen som er ønskelig, noe som bør foregå i tett samspill med
nasjonale initiativ. Styret minnet også om at disse arenaene vil være viktige
for å sikre norsk kompetanse og dermed kunne skape arbeidsplasser i
omstillingen til et grønnere samfunn. Norsk deltakelse i utviklingen og av
partnerskapene anbefales. Styrets refleksjoner om relevans blant
partnerskapene gir grunnlag for at Forskningsrådet skal kunne gi råd til
departementene.
Vedtak: Porteføljestyret istemmer at de 7 nevnte partnerskapene er relevante
for porteføljen. Styret anbefaler at Forskningsrådet deltar i videre utvikling av
disse. Administrasjonen tar med seg kommentarer fra møtet i utforming av
råd til finansierende departementer.

Sak PSBIO 28/20

Rammer for investeringsplan 2021 - 2023
Til saken la administrasjonen fram et forslag til rammer for investeringsplan
for porteføljen for årene 2021 til 2023. De foreslåtte prinsippene dreide seg
om fordeling av investeringene mellom hovedtema, midler til nasjonalt
samarbeid og internasjonale midler, prioriteringer for det enkelte
budsjettformål og første utkast til investeringsplan for 2021-23. Det sentrale
poeng til grunn for forslagene er sikre forutsigbarhet så vel som fleksibilitet i
porteføljen.
2

Styret uttrykte støtte til prinsippet for tredeling av investeringene, og til
foreslått tematikk for utlysninger. Styret ønsker å forberede seg bedre for
planlegging av investeringene og møtes igjen i juni for dette formål.
Vedtak: Styrets innspill i møtet legges til grunn for det videre arbeidet med
investeringsplanen. Prinsippet for tredeling og valgt tematikk støttes.
Styret får planen til behandling på møte i juni og september.

Sak PSBIO 29/20

Orienteringer

Administrasjonen orienterte om:
•

•

•

•
•
•

•
•

Tilpasninger og hasteutlysninger i Forskningsrådet grunnet korona. Det ble
vist til 3 hasteutlysninger og en rekke tiltak og tilpasninger fra
Forskningsrådet for å ivareta eventuelle forsinkelser og eller gjennomføring
av løpende prosjekter. Det ble orientert om at prosjekteiere av
innovasjonsprosjekter i næringslivet kan søke Forskningsrådet om å utvide
støttegraden for prosjekter tildelt i desember 2019
Status for arbeidet med endelig strategi i Forskningsrådet. Det ble vist til
endringer som er tatt inn i siste runde, bla. som en konsekvens av innspill
fra porteføljestyrene i høringsprosessen. I sum gir strategien nå et godt
utgangspunkt for arbeidet med porteføljeplan og investeringer i årene som
kommer. Flere av satsingsområdene er justert tekstlig i en retning som
passer godt for temaområdene mat, miljø og bioressurser
Utlysning av prosjekter innenfor en sektorovergripende bioøkonomi,
innenfor rammen av innovasjonsprosjekt for offentlig sektor md vekt på
førkommersielle anskaffelser
Nye søknadsfrister for 2021, og at disse trolig får frist i februar
Nytt veikart for infrastruktur, og at dette er oppdatert med omtale av
infrastruktur innenfor bioressurser og miljø
Utlysning av innovasjonsprosjekter innenfor næringslivet, med fokus på å
realisere det grønne skifte innenfor landbasert mat og bioressurser.
Midlene kan gå til prosjekter som legger grunnlag for nytt kunnskapsbasert
næringsliv, nye arbeidsplasser og nye verdikjeder, eller til prosjekter som
fremmer fornyelse og omstilling av etablerte næringer.
Fellesutlysning matsystemer, kompetanse- og samarbeidsprosjekter frist
2.9.2020
Webseminar Bionæringsdagen 18. Juni, møteplass med mål om å gi
næringsliv innen bioressurser muligheten til å bli inspirert av bedrifter som
har satset på forskning og utvikling, gi praktiske råd om hvordan søke støtte
fra Forskningsrådet og møte forskerne som kan hjelpe med å løse
utfordringene de jobber med
Styret orienterte om
- Regjeringens strategi om urbant landbruk er under arbeid
Vedtak: Orienteringene tas til etterretning.
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Styremøter videre i 2020
Lange webmøter er krevende, og styret ønsker hyppigere og lengre pauser.
Dersom desember-møtet ikke kan gjennomføres fysisk ønsker styret at det
avholdes over to dager.
Vedtak: Styret deler opp bevilgningsmøtet i desember over to dager, hvis det
skal foregå per video. Møtet i september skal organiseres med lengre pauser.

Sak PSBIO 31/20

Eventuelt
1. Styret etterlyser mekanismer for å sikre samarbeid med de øvrige
porteføljene i Forskningsrådet, og har ideer til hvordan dette
samarbeidet kan organiseres.
2. Styret er interessert i å se korte sammendrag av resultater fra avsluttede
prosjekter i portefølje.
Vedtak:
Styret er opptatt av å få gode rammer for samhandling på tvers av
porteføljene og vil komme med forslag til Forskningsrådet for løsninger.
Styret ber om å få sammendrag av resultater fra sluttrapporter i porteføljen
til hvert møte.

Sak PSBIO 32/20

Godkjenning av vedtaksprotokoll
Vedtak: Protokollen godkjennes.
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