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 Porteføljestyret for landbasert mat, miljø og bioressurser 

Referat Møte 4/2020 
Dato 15. juni 2020 kl. 1300 - 15:30 
Sted Webmøte  

 
 
Til stede:                           Anne Ingeborg Myhr, styreleder, Eirik Selmer-Olsen  

Göran Ericsson, Karen Johanne Baalsrud, Katrine Røed Meberg,  
Marit Kjeldby, Pål Johan From, Stig A. Larssæther, Aasmund Bunkholt, Camilla 
Sandström 

Forfall:                               Nina Glomsrud Saxrud  
Torstein Lindstad, KLD, observatør  

Observatører:  Gry Færvik, LMD, observatør 
Til stede fra Forskningsrådet: 

Vidar Skagestad, Tina Rebecca Hov-Gylthe, Anicke Brandt-Kjeldsen, Jonas 
Enge, Rune Vistad, Eli Ragna Tærum.   

Sak PSBIO 33/20  Godkjenning av saklisten  

   Vedtak: Sakslisten godkjennes.  To saker ble meldt inn under eventuelt.  
 

Sak PSBIO 34/20  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 35/20  Habilitet  

Vedtak: Ingen inhabilitet ble avdekket knyttet til møtets saker.  
 

Sak PSBIO 36/20  Rammer for investeringsplan 2021 - 2023 
 
Vedlagt saken lå et forslag til investeringsplan for delporteføljene “Mat og 
bioressurser/BIONÆR" og "Naturmangfold og miljø/MILJØFORSK". 
Administrasjonen innledet med en gjennomgang av det foreliggende utkastet 
til investeringsplan.  

Administrasjonen bad styret spesielt om konkrete innspill på tematisk 
innretning og strukturelle prioriteringer for investeringene i året 2021, men 
også for årene 2022 og 2023, da på mer overordnet nivå. Administrasjonen 
inviterte styret til en diskusjon om de foreslåtte investeringene støtter opp 
om porteføljeplanens mål og ambisjoner på en god måte. 

Styret hadde ingen innvendinger mot valg av tematikk i investeringsplanen 
for 2021, og sluttet seg til anslåtte budsjettrammer. Styret påpekte også at 
teknologi og løsninger er godt ivaretatt i den foreslåtte investeringsplanen. 
Styret påpekte videre at Covid19 og EUs "green deal" legger nye og mer 
kortsiktige føringer for FoU -innsatsen, både med tanke på behovet for tiltak i 
og for næringslivet som kan ta dem ut av krisen og behovet for å samarbeid 
med andre porteføljer og porteføljestyrer om utfordringer og løsninger.  
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Sirkulær økonomi, hvor prosesser og produkter designes med tanke på 
gjenbruk, ble trukket frem som viktige investeringsområder for porteføljen. 
Det ble understreket behovet for å ha en bred inngang til sirkulær økonomi, 
samt å ha både et kortsiktig og mer langsiktig perspektiv. Styret stilte 
spørsmål om investeringen innenfor dette området bør økes utover 
administrasjonen forslag. Tilsvarende løftet styret frem behovet for å 
investere i kunnskap og løsninger for "arealer under press", også knyttet til 
området "urban utvikling". Ressursgrunnlaget under press og "planetens 
tåleevne" bør ligge som en tydelig premiss for investeringene, også for det 
foreslåtte investeringsområdet "bærekraftig matsystmer" i 2021. Sistnevnte 
investeringsområde kan med fordel også skrives slik at det er synlig at den 
inkluderer forskning for bærekraftige matsystemer i byene.  

Styret gikk ikke konkret inn på dimensjonering av grunnleggende forskning 
versus mer anvendt forskning. Styret påpekte imidlertid viktigheten av å 
ivareta investeringer i grunnleggende forskning da dette har avgjørende 
betydning for gode og relevante anvendelser i forvaltning, politikk og 
næringsliv. Og styret understrekte betydningen av grunnforskning for å 
avdekke det vi fortsatt ikke vet.  

Styret påpekte videre at investeringsplanene bør ivareta tenkningen til 
finansielle investorer; vi må legge til rette for at FoUoI-miljøene kan øke 
farten i sitt arbeide med ny kunnskap og nye løsninger samfunn og næringsliv 
trenger. Styret bad i den sammenheng administrasjonen utnytte 
statsstøtteregelverket fullt ut i de søknadstyper hvor dette er aktuelt. Styret 
tok også opp et ønske om å inkludere Citizen science/medborgerforskning i 
utlysninger. 

Styret diskuterte i liten grad hvordan utkastet til investeringsplan gjenspeiler 
porteføljeplanens mål og ambisjoner, dette bør ses videre på i neste møte. 

Vedtak: Styrets innspill i møtet legges til grunn for det videre arbeidet med 
investeringsplanen, og styret får planen til behandling og vedtak 22. 
september. 

 

Sak PSBIO 37/20  Orienteringer 
Administrasjonen innledet med en skjematisk gjennomgang av siste 
krisepakke fra Regjeringen. Det ble vist til hvordan en foreslått ekstra satsing 
på sirkulær økonomi (foreslått opp 40 mill. kr) og kunnskap og løsninger for 
klimakutt innafor ikke kvotepliktig sektor (foreslått opp 75 mill. kr) settes i 
omløp i allerede utlyst/planlagte 2020 utlysninger, med stor relevans for 
porteføljen landbasert mat, miljø og landbaserte bioressurser. Krisepakka 
landes formelt i Stortinget den 18. juni. 

 
Administrasjonen orienterte deretter kort om at alle 15 porteføljeplaner nå 
er godkjent i Forskningsrådets Styre. Det ble orientert om at Styret inviterer 
alle porteføljestyrene til å revidere porteføljeplanen innen sommer 2022. 
Denne prosessen skal forankres i forskning og innovasjonsmiljøene og blant 
finansierende departement. 
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Det ble dernest orientert kort om Forskningsrådets siste tildeling av Sentre 
for fremragende innovasjon (SFI). I alt 22 SFI sentre ble tildelt i siste runde, og 
administrasjonen viste kort til hvordan minst 3 av disse har direkte relevans 
for de aktuelle delporteføljene. 

 
Avslutningsvis ble det gitt en siste statusorientering om BIONÆRINGS dagen. 
Styret ble oppfordret til å melde seg på video-arrangementet (den 18. juni). 

 
Styret hadde ingen orienteringssaker. 

Vedtak: Orienteringene tas til etterretning.  

 
 

Sak PSBIO 38/20  Eventuelt 

To saker ble meldt inn fra administrasjonen. 

Den første saken gjaldt rutiner for å kunne ivareta økt støttegrad for 

pågående Innovasjonsprosjekter i næringslivet (IPN) grunnet Corona-krisen. 

Et stort antall prosjekter melder tilbake at de er avhengig av økt støttegrad 

(utover 50%) fra det offentlige for å kunne gjennomføre prosjektene.  Per nå 

er det et fåtall prosjekter relevant for porteføljen landbasert mat, miljø og 

bioressurser som melder tilbake om behovet for økt støttegrad, men vi har 

all grunn til å anta at forespørslene vil øke utover høsten.  Styret ble forelagt 

og aksepterte et forslag fra administrasjonen om at styreleder gis fullmakt til 

å godkjenne ekstra bevilgninger til de prosjekter som ber om økt offentlig 

støttegrad i prosjektene. 

Vedtak: Porteføljestyreleder gis fullmakt til å godkjenne økte investeringer i 

løpende IPN-portefølje såfremt prosjektene selv kan dokumenterer at økt 

offentlig støttegrad er en forutsetning for at prosjektet ikke må termineres 

og/eller utsettes vesentlig. 

Den andre saken gjaldt rutiner for å kunne tildele IPN-prosjekter innenfor 

løpende utlysninger. Som orientert om i PS-møte 3/2020, lyser 

Forskningsrådet nå ut IPN-prosjekter med løpende frister, dvs søkere trenger 

ikke forholde seg til årlige frister. Det gjøres fire avlesninger i året og det 

tildeles prosjekter løpende knyttet til disse fire avlesningene. Tidspunktet for 

disse avlesningene harmonere ikke med tidspunkt for porteføljestyremøtene. 

Det er derfor behov for å etablere en fullmaktstruktur hvor "noe" gis fullmakt 

til å bevilge IPN prosjekter, forutsatt at prosjektene holder tilstrekkelig god 

kvalitet og relevans. Styret ble forelagt og aksepterte at administrasjonen gis 

en slik fullmakt, foreløpig begrenset til de to første avlesninger i 2020 (mai og 

september). 

Vedtak: Porteføljestyreleder gir administrasjonen fullmakt til å godkjenne 
bevilgning på løpende utlysning Innovasjonsprosjekter i næringslivet for 
første og andre pulje av søknader 2020. 
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Sak PSBIO 39/20  Godkjenning av vedtaksprotokoll 

                              Vedtak: Protokollen godkjennes. 
 


