Porteføljestyret for landbasert mat, miljø og bioressurser
Møte 4/2021

Referat
Dato
Sted
Til stede:

29.9.21 kl. 11.30-16.00 og 30.09.21
Webmøte
Anne Ingeborg Myhr, styreleder, Aasmund Bunkholt, Karen Johanne Baalsrud,
Göran Ericsson, Marit Kjeldby, Audun Korsæth, Stig A. Larssæther, Katrine
Røed Meberg, Camilla Sandström, Eirik Selmer-Olsen, Nina Glomsrud Saxrud

Forfall:
Observatører:

Gry Færevik, LMD,
Torstein Lindstad, KLD

Til stede fra Forskningsrådet:
Vidar Skagestad, Tina Rebecca Hov-Gylthe, Anicke Brandt-Kjelsen, Jonas
Enge, Eli Ragna Tærum, Brage Kjeldby
Per saker: Marit Heller og Rune Groven (sak 47 g 51)

Sak PSBIOMIL 42/21 Godkjenning av sakslisten
Vedtak: Sakslisten godkjennes.

Sak PSBIOMIL 43/21 Godkjenning av referat
Vedtak: Referat PSBIO-møte 3-2021 godkjennes.

Sak PSBIOMIL 44/21 Habilitet
Vedtak: Porteføljestyrets medlemmer var habile i alle sakene som forelå til behandling.

Sak PSBIOMIL 45/21 Orienteringer fra internasjonalt samarbeid
Administrasjonen holdt en overordnet introduksjon til hva som har skjedd siden sist på sentrale
internasjonale arenaer som Horisont Europa, naturpanelet, klimapanelet mm. Europeiske
partnerskap som krever samfinansiering mellom landene og Horisont Europa vil sette preg på det
europeiske forskningsområdet. De første partnerskapene er så vidt i gang og partnerskapet
biodiversa+ ble presentert. Porteføljestyret fikk vite mer om den første utlysningen som åpner i år.
Sammenhengen mellom ERA-Net-aktiviteter og de nye partnerskapene som forventes å starte i 2024
ble forklart. I perioden frem til 2024 vil det være noen utlysninger som Norge kan delta i.
Tilgjengeligheten av midler begrenser muligheten til å delta i alle relevante fellesutlysningene i regi
av ERA-nettene og JPI-ene.
Tabellen over internasjonale samarbeidsarenaer, herunder også de fire nye europeiske
partnerskapene, og deres utlysninger ble gjennomgått.
Vedtak:

1/4

Styret tar med administrasjonens orientering i videre arbeid med investeringsplanen.

Sak PSBIOMIL 46/21 Investeringsplan 2022-2024
Forskningsrådets administrasjon innledet om utkastet til plan for investeringer i 2022-2024 slik de var
gjort rede for i saksarket, og med vekt på planlagte utlysninger for 2022.
Porteføljestyret hadde innspill til justeringer av tematikk på flere av utlysningene. Dette gjaldt blant
annet den på økonomi og den på bærekraftig mat og landbruk. På økonomiutlysningen ønsker styret
at administrasjonen undersøker muligheten for å justere tekst i mer maktkritisk retning, og for
utlysningen på bærekraftig mat og landbruk ønsket styret at temaområdet økt matsikkerhet skulle
inkluderes. Styremedlemmene Stig og Audun ble bedt om å sende tekstforslag på vegne av
porteføljestyret, og styreleder fikk fullmakt til å godkjenne. Styrets innspill ble tatt hensyn til i
ferdigstillelse av tekstene.

Vedtak:
1. Porteføljestyret gir sin tilslutning investeringsplanen med langtidsbudsjett for landbasert mat,
miljø og bioressurser for perioden 2022-2024. Administrasjonen gjør endelige justeringer i tråd
med styrets innspill i møtet. Styreleder gis fullmakt til å godkjenne mindre justeringer som følge
av endringer i budsjettsituasjonen eller andre uforutsette hendelser av relevans for 2022.
Vedtak:
2. Administrasjonen tar med styrets innspill i videre planlegging av investeringer for 2023 og 2024.

Sak PSBIOMIL 47/21 Prosess for bevilgning utlysninger IP-O, IP-N og IP-D
Administrasjon la fram prosedyrer for søknadsbehandling, og redegjorde for tidsplan. Styret fikk
forelagt forslag om å vedta en terskelverdi på hovedkarakter 4 og lavere for avslag en bloc i de
bevilgningssakene som skal behandles i styremøtet i desember.
Styret takket for orienteringen og sa seg enige i forslaget om en nedre terskelverdi.

Vedtak:
1. Porteføljestyret tar prosedyren for søknadsbehandling i bevilgningsmøtet til
etterretning.
2. Styret vedtar terskelverdi på hovedkarakter 4 og lavere for avslag en bloc i de
bevilgningssakene som skal behandles i styremøtet i desember.

Sak PSBIOMIL 48/21 Innlegg Økologisk økonomi
Ove D. Jakobsen, professor i økologisk økonomi ved Senter for økologisk økonomi og etikk ved Nord
Universitet, holdt et innlegg om økologisk økonomi. Porteføljestyret takket for inspirerende foredrag.

Vedtak:
Porteføljestyret takker for presentasjonen.
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Sak PSBIOMIL 49/21 Innspill plan for forskerrekruttering
Etter en kort innledning fra administrasjonen om bakgrunnen for saken diskuterte styret utfordringer
og forslag til tiltak Forskningsrådet kan vurdere å innlemme i ny plan for rekruttering.
Styret pekte bl.a. på behovet for utdanningsløp der ferdigheter knyttet til bærekraft, tverrfaglighet,
transfaglighet, sektorovergripende tilnærminger, transformative endringer, teamarbeid og
populærvitenskapelig formidling står i sentrum. Parallelt med dette er det fortsatt behov for å styrke
basisfagenes rolle i doktorutdanningene, også innenfor landbruk og agronomiske fag. Styret trakk
frem behovet for å oppskalere det som virker godt i dag, bl.a. offentlig/private Ph.D-ordninger, og
gav også innspill på at rekrutteringsarbeidet må ta inn over seg nye digitale løsninger og nye formater
å jobbe i. Styret pekte videre på viktigheten av å ivareta menneskelige og familiære hensyn opp mot
ønske og krav om internasjonal mobilitet som del av forskerutdanningen. Styret slo et slag for flere
korte utenlandsopphold fremfor ett langt. Styret påpekte også viktigheten av å legge til rette for
doktorgrads- og postdoktorstipendiatløp som gjør at kandidatene også finner seg attraktive
karriereveier i næringslivet etter endt utdanning.
Styrets medlemmer ble bedt om å spille inn punkter og momenter direkte på teamskanalen for
møtet. Innspillene overbringes de som jobber med rekruteringspolicyen i Forskningsrådet.

Vedtak:
Innspillene fra porteføljestyrets medlemmer tas med i det videre arbeid med Forskningsrådets plan
for rekruttering.

Sak PSBIOMIL 50/21 Møteplan 2022
Administrasjonen foreslo fem møter for porteføljestyret i 2022, med et to dagers fysisk møte i mars.

Vedtak:
Porteføljestyret slutter seg til den foreslåtte tidsplanen.

Sak PSBIOMIL 51/21 Orienteringer
Forskningsrådet orienterte kort om
• Søknader mottatt til fristen i september, ulike utlysninger
• Grønn plattform og innvilgede prosjekter
• Forskningsrådets innspill til revidert langtidsplan for forskning og høyere utdanning.
Innspillet fra Forskningsrådet kan leses her: forskningsradets-innspill-til-langtidsplanfor-forskning-og-hoyere-utdanning.pdf. I orienteringen ble det også vist til hvordan
porteføljestyrets eget innspill er ivaretatt i det samlede innspillet fra
Forskningsrådet.
Porteføljestyret orientere
• Sofadiskusjon mellom tre porteføljestyremedlemmer, derav ett fra PSBIOMIL, om
Forskningsrådets finansiering av klima- og miljøforskningen. Ved styremedlem Stig.

Vedtak:
Porteføljestyret tar orienteringen til etterretning.

30. september
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Sak PSBIOMIL 52/21 Revidering av porteføljeplan
Administrasjonen la fram et nytt utkast til porteføljeplan, revidert i tråd med innspill fra styrets
medlemmer før sommeren og lagt inn i ny mal. Porteføljestyret var i stor grad fornøyd med
foreliggende utkast og hadde gode innspill til revideringsprosessen. I møtet jobbet porteføljestyret i
grupper med samfunns- og brukermålene, og kom fram til reviderte tekster. Porteføljestyret ble
enige om følgende videre prosess: fram til høringsversjon skal foreligge i desember:
• Styret jobber i grupper en runde til før endelig bearbeiding fordelt på de ulike kapitlene i
planen
• Det avholdes enkeltmøter med Landbruksdirektoratet, Miljøverndirektoratet, Riksantikvaren
og Direktoratet for byggekvalitet mht overordnede innspill de viktigste på
kunnskapsutfordringene og sentrale faglige forskningsbehov og strategiske utfordringer
• Det avholdes møter med relevante departementer
• Administrasjonen bearbeider porteføljeplan og legger fram et revidert utkast til
porteføljestyret i desember før det sendes ut på ekstern høring

Vedtak:
Porteføljeplanen oppdateres på bakgrunn av de innspillene som framkom i møtet.

Sak PSBIOMIL 53/21 Eventuelt
Det var ingen saker under eventuelt.

Sak PSBIOMIL 54/21 Evaluering av møtet
Porteføljestyret hadde flere tanker om tilrettelegging og gjennomføring av møtene. Styrets
medlemmer ga uttrykk for at det fungerer godt og er ønskelig med mer gruppearbeid, for aktiv
deltakelse og større mulighet for å komme til orde. Det er smart å ta runden rundt bordet/skjermen
for å få alles tanker fram. Styret ønsker god tid til diskusjoner om de sentrale strategiske oppgavene,
som investeringsplan og porteføljeplan, mens de politiske diskusjonene kan kortes ned.
Porteføljestyret setter pris på innledninger til inspirasjon og økt kunnskapsnivå – og medlemmene
selv innehar mye viten som kan deles.

Sak PSBIOMIL 55/21 Godkjenning av vedtaksprotokoll
Vedtak
Protokollen godkjennes
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