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Porteføljestyret for petroleum 

Referat Møte 2/2021 
Dato 17.juni kl. 9:00 – 17.00 og 18.juni kl. 8.30 – 15.00 

Sted Virtuelt møte i Teams 

 
Til stede:  Per Gerhard Grini (leder)   

Arne Holhjem   

Alfred Hanssen 

Eirik Sønneland   

Runar Rugtvedt   

Martin Smedstad Foss   

Jorunn Elise Tharaldsen   

Malin Torsæter   

Hege Kverneland   

Taran Mari Thune  

 
Observatør:   Espen B. Kjærgård (OED)    
  
Forfall:     Charlotte Skourup 
 
Til stede fra Forskningsrådet: Siri Helle Friedemann   

Tarjei N. Malme    

Ingrid Anne Munz   

Andreas Q. Nielsen    

Kimberly C. Mayes    

Øyvind Veddeng Salvesen   

Inger-Lise Rismark   

Erik Furseth  

Ingvild Nørstebø 

Hanne Marie Nilsson   

 
    Fridtjof Unander (sak 22/21) 
 
   Rune Volla (sak 22/21) 
   Katrine Wyller (sak 22/21) 
   Christina Abildgaard (sak 22/21) 
   John Vigrestad (sak 22/21) 
   Hanna Lee Behrens (sak 22/21) 
 
   Gunnar Hjelmtveit Lille (sak 22/21) 
 
Eksterne deltagere:    Ketil Hylland, UiO (sak 22/21) 
   Bjørn Johan Vartdal, DNV GL (sak 22/21) 
   Knut Andreasen, Brunvoll (sak 22/21) 
 

Sak PSPETRO 12/21 Godkjenning av sakslisten 

Vedtak:  Saklisten godkjennes  
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Sak PSPETRO 13/21  Godkjent referat fra styremøte 1/2021, 18.februar 2021  

Vedtak:  Porteføljestyret tar saken til etterretning.  

Sak PSPETRO 14/21  Habilitet 

Reglene om habilitet og tillit kommer til anvendelse i forbindelse med 

enhver tilretteleggelse eller avgjørelse i en forvaltningssak. 

Det ble minnet om at styremedlemmene må informere om forhold som kan 

medføre inhabilitet. 

 

Administrasjonen har fått ny informasjon etter at sakspapirene ble publisert. 
Dette har blitt oppdatert i administrasjonens oversikt. 
 
Habilitet er vurdert i forhold til bevilgningssakene 18, 19, 20, 21. Det er ikke 

funnet inhabilitet i andre saker. 

 

Vedtak:  Porteføljestyrets medlemmer erklærer seg habile i sak 18/21, 19/21, 

20/21 og 21/21 i henhold til den oppdaterte prosjektlisten fra møtet. 

Porteføljestyrets medlemmer erklærer seg habile i øvrige saker.     

 

Sak PSPETRO 15/21  Orienteringer 

Administrasjonen henviste til saksarket og orienterte spesielt om følgende 

saker i møte. 

Fellesmøte den 17. mars mellom Styret i Forskningsrådet og 

porteføljestyrelederne. 

Porteføljestyreleder Per Gerhard Grini orienterte kort om erfaringer og 

inntrykk etter møte.  

Status for fellesutlysning med Russland 

Administrasjonen i Forskningsrådet og Ministeriet for forskning og høyere 

utdanning (MSHE) har samarbeidet tett om avtaleverket for utlysningen.  

Ambisjonen var å rekke søknadsfrist 15. september, men arbeidet med 

utlysningen er forsinket. Det er allikevel fortsatt håp om å få den publisert i 

løpet av 2021. Fra Forskningsrådet bidrar PETROMAKS 2, Polarprogrammet 

og Utenriksprogrammet med midler. I tillegg er det mottatt midler fra 

sentralt hold for å forsterke utlysningen. Fra norsk side bidrar man nå med 

38,5 mill. kroner, og det er indikert tilsvarende fra russisk side.  

Fra norsk side kan vi kun delta i samarbeid om grunnforskning og anvendt 

forskning. 

Vi avventer tilbakemelding på tema.  

Skisser til utlysningen av nytt Petrosenter. 
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Vi har mottatt 6 skisser til utlysningen. Skissene er behandlet administrativt 

og alle har fått tilbakemelding. Søknadsfrist er 15.september og beslutning i 

porteføljestyret er planlagt til 9. desember. 

Vedtak:  Porteføljestyret tar saken til etterretning.  

Sak PSPETRO 16/21  Økonomi 

Administrasjonen orienterte og gikk gjennom de oppdaterte 

langtidsbudsjettene (LTB) for DEMO2000 og PETROMAKS 2. Oppdatert 

LTB er viktig som underlag for bevilgningene i sak 18, 19, 20 og 21 og for 

sak 24 Porteføljeanalyse 2020 og konsekvenser for investeringsplan 2022.  

Både for DEMO2000 og PETROMAKS 2 er det store overføringer fra 2020-

2021, men man ser tilsvarende tendens også for andre porteføljer i 

Forskningsrådet. 

PETROSENTER 

Det er ingen endringer i planene for PETROSENTER. Utlysningsplanen 

inkluderer tildeling av inntil to nye sentre med oppstart i 2022.  

DEMO2000 

Overføringene gir store prosentvise utslag i et budsjettformål med relativt 

lite midler. Vi har aksept fra økonomiavdelingen om å overbevilge og at vi 

kan tildele opp mot 90 mill. kroner i 2021 for å redusere overføringer. De 

terminerte prosjektene er medregnet. Vi har med det et noe større 

handlingsrom.  

Det er i utlysningen signalisert en årlig tildeling på 70 millioner kroner. Dette 

vil bli justert ihht muligheten for å bruke totalt 90 mill. kroner. Det er en 

forventning blant søkerne at det er tilgjengelige midler også til høsten. 

Porteføljestyret påpeker at det er mye som skjer i bransjen nå i vår og at det 

har vært stor mobilisering også mot andre utlysninger (F.eks. Grønn 

Plattform) som har tatt ressurser og oppmerksomhet, og forventer derfor 

flere kvalitetssøknader også til høsten. 

     PETROMAKS 2 

Inntekter og utgifter er uendret siden siste møte. Årets utlysning som er 
under utvikling med Russland er fortsatt ikke landet. Det er 
derfor fortsatt noe usikkerhet knyttet til 10 mill. kroner i årets 
utlysningsplan som er satt av til dette tiltaket.  

 

I tentativ investeringsplan for 2022 ligger det 15 mill. kroner til samarbeid 
med Brasil. Det er ikke sannsynlig at vi gjennomfører en fellesutlysning igjen 
allerede neste år. Dette gir noe handlingsrom med ref. til sak 24/21 der 
alternative investeringsvalg for 2022 drøftes.    

Vedtak:  Porteføljestyret tar saken til etterretning og legger langtidsbudsjettene til 

grunn for prosjektbevilgningene i sak 18, 19, 20 og 21, samt sak 24.   
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Sak PSPETRO 17/21  Oppnevning av styreutvalg for bevilgning av Brasil-prosjekter  

Administrasjonen har utarbeidet og igangsatt en fellesutlysning med det 

brasilianske forsknings- og teknologirådet Finep. 

Det er mottatt 7 søknader fra norske bedrifter, og det er bekreftet at 

tilsvarende søknader fra brasilianske bedrifter er sendt inn til Finep. De 7 

norske søknadene vil gjennomgå ordinær søknadsevaluering på linje med 

Innovasjonsprosjekter i næringslivet og Demonstrasjonsprosjekter i 

næringslivet.   

Prosessen for denne fellesutlysningen medfører at porteføljestyret gir 

administrasjonen fullmakt til å forhandle med Finep om hvilke søknader som 

best imøtekommer intensjonen med utlysningen. 

Ettersom tidsplanen med FINEP er knapp ønsker administrasjonen et 

styreutvalg med medlemmer fra porteføljestyret som kan vedta en 

rangeringsliste for de norske søknadene.  

Styreutvalget vil fatte sin beslutning i slutten av august. Rangeringslisten fra 

styreutvalget danner grunnlaget for administrasjonens forhandlinger med 

Finep.   

 
Basert på habilitet og kompetanse foreslås det at følgende 
styremedlemmer deltar i utvalget:  

• Charlotte Skourup, leder av utvalget, 

• Eirik Sønneland, deltaker, 

• Jorunn Elise Tharaldsen, deltaker. 
 
Det foreslås også at styreutvalgsmøtet gjennomføres tett 
opptil forhandlingsmøtet med Finep, og at 24. august er en hensiktsmessig 
dato.   

  
Det vil utarbeides innstillingsdokumenter for alle 7 søknader, på lik linje med 
en ordinær beslutningsprosess der søknader vedtas til bevilgning eller 
avslag.  De endelige resultatene bli offentliggjort i midten av oktober.   

Vedtak:  Porteføljestyret godkjenner administrasjonens forslag til styreutvalgets 

sammensetning. 

 

 

 

 

 

    Sak PSPETRO 18/21                Prosjektbevilgninger Innovasjonsprosjekter (IP-N) 
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Vedtak:  Programstyret vedtar betinget bevilgning av totalt 7 nye IPN-prosjekter. 
Bevilgningen av disse 7 nye prosjektene omfatter en øvre ramme på totalt 
53,439 mill. kroner. 

  

Vedtak om eventuell bevilgning gjøres betinget. Betingelsen er knyttet til at 

prosjektansvarlig og sentrale samarbeidspartnere dokumenterer nødvendig 

gjennomføringsevne for FoU-prosjektet og realisering av innovasjonen, og til 

at tildelingen er i tråd med Statsstøtteregelverket. Innstilt bevilgningsbeløp er 

en øvre ramme. Beløp og støtteandel vil kunne bli justert. Administrasjonen 

gis fullmakt til å fatte endelig beslutning om tildeling av midler basert på 

innhenting og vurdering av revidert søknad med obligatoriske vedlegg.  

  

Dersom Forskningsrådets bevilgning er lavere enn søkt beløp, forutsettes det 

likevel at prosjektet blir gjennomført med utgangspunkt i 

prosjektbeskrivelsen i innsendt søknad.  

  

Øvrige søknader avslåes.  
 

Sak PSPETRO 19/21  Prosjektbevilgninger Demonstrasjonsprosjekter (IP-D)  

 

Vedtak:  Programstyret vedtar betinget bevilgning av totalt 4 nye 
demonstrasjonsprosjekter. Bevilgningen av disse 4 nye prosjektene omfatter 
en øvre ramme på totalt 44,338 mill. kroner. 

   

Vedtak om eventuell bevilgning gjøres betinget. Betingelsen er knyttet til at 

prosjektansvarlig og sentrale samarbeidspartnere dokumenterer nødvendig 

gjennomføringsevne for FoU-prosjektet og realisering av innovasjonen, og til 

at tildelingen er i tråd med Statsstøtteregelverket. Innstilt bevilgningsbeløp er 

en øvre ramme. Beløp og støtteandel vil kunne bli justert. Administrasjonen 

gis fullmakt til å fatte endelig beslutning om tildeling av midler basert på 

innhenting og vurdering av revidert søknad med obligatoriske vedlegg.   

   

Dersom Forskningsrådets bevilgning er lavere enn søkt beløp, forutsettes det 

likevel at prosjektet blir gjennomført med utgangspunkt i 

prosjektbeskrivelsen i innsendt søknad  

  

Øvrige søknader avslås.  

 

Sak PSPETRO 20/21  Prosjektbevilgninger Kompetanseprosjekter for næringslivet (KSP) 

 

Vedtak:  Porteføljestyret vedtar betinget bevilgning av totalt 9 nye KSP-K:  
326965 A Renaissance of Central North Sea Salt Tectonics and implications 

for Hydrocarbon Prospectivity in Underexplored Permian-Triassic intervals  

326635 Polar Front ecosystem studies using novel autonomous technologies: 

Knowledge for environmental management and assessing ecological risk  

326725 Clean Offshore Heat and Power Hub  
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326876 LignoWax – Green Wax Inhibitors and Production Chemicals based on 

Lignin  

326580 Automated Well Monitoring and Control  

326834 Risk of sea ice and icebergs for field development in the  

   Southwestern Barents Sea  

326711 MultiFlow SUITE: Smart Utilization of Data for CondItion Monitoring, 

Operational OpTimization, and Tie-in DEsign  

326676 MAS – Meaningful Human Control in autonomy/digitalization of 

safety critical systems  

326717 Cybersecurity Barrier Management  

  

Bevilgningen utgjør totalt 100,7 mill. kroner.   

   

Prosjektoppstart skal være i perioden 1.7.2021 – 1.12.2021.  

   

Øvrige prosjekter avslås.  

   

Sak PSPETRO 21/21  Prosjektbevilgninger Forskerprosjekter (FP)  
 

Vedtak:  Programstyret vedtar betinget bevilgning av totalt 3 nye 
Forskerprosjekter: 324227,326291, 324306.  

 
Bevilgningen av disse 3 nye prosjektene omfatter en øvre ramme på totalt 
35,035 mill. kroner. 

  

Følgende søknader innstilles på reserveliste, i rangert rekkefølge: 324820, 

324240. 

  

Den rangerte reservelisten innebærer et betinget vedtak. Dersom søknader 

innstilt til betinget bevilgning finansieres av et annet budsjettformål, skal 

søknader på reservelista rykke opp til bevilgningslista i rangert rekkefølge. 

Dersom søknader på reservelista kvalifiserer for delfinansiering fra en 

optimaliseringspott, dekkes det også av dette bevilgningsvedtaket.   

Administrasjonen gis fullmakt til å avslå søknader som er på rangert 

reserveliste og som ikke oppnår finansiering etter behandling av duplikater 

og fordeling av optimaliseringsmidler.  

  

Øvrige prosjekter avslås, inkludert søknadene som falt under terskelverdi for 

relevansvurdering.  
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Sak PSPETRO 22/21  Revisjon av porteføljeplan – første runde 

Områdedirektør Fridtjof Unander innledet og orienterte. I forbindelse med 

implementering av ny strategi i Forskningsrådet er nye porteføljeplaner 

veldig viktig. Porteføljeplanene skal samspille og ha tydelig innretning mot 

målene i Forskningsrådets strategi. 

I arbeidet med porteføljeplanen påpekte Unander viktigheten av å ha som 

bakteppe både den nye Energimeldingen, rapporten fra IEA og tendensene i 

internasjonal energipolitikk. En stor omstilling er nødvendig. 1,5 grader 

målet, som ligger til grunn i IEA rapporten, er svært ambisiøst, og må 

forutsette nullutslipp i 2050. Det er viktig å få fart på de løsningene som kan 

hjelpe, og rekkefølgen av tiltak har stor betydning. I den sammenheng er 

petroleumskompetansen viktig å videreutvikle, da de nye løsningene blant 

annet må bygges utfra det grunnlaget som er lagt i petroleum. Det ligger 

store markedsmuligheter i den grønne omstillingen, men det kommer til å bli 

utfordrende både økonomisk og teknisk. Mission-orientert innsats blir stadig 

viktigere.   

Norges petroleumsressurser er svært viktige for nasjonens økonomi og det 

er derfor helt avgjørende at en revidert porteføljeplan også beskriver 

nødvendig forskning og innovasjon for en kostnadseffektiv utvikling og 

produksjon av produserbare reserver i og nær felt.  

Porteføljestyret kommenterte innlegget til Fridtjof Unander og var spesielt 

opptatt av at porteføljeplanen bør være ambisiøs, men realistisk og relevant. 

  Forskjellige perspektiver ble diskutert, og elementer som kompetanse, 

muligheter og samspillet til nye industrier, samfunnsfaglige 

problemstillinger, klimamål, internasjonalt samarbeid, markeder og 

eksportmuligheter bør inkluderes i det videre arbeidet med 

porteføljeplanen.   

Porteføljestyret var opptatt av samarbeidsmuligheter og grenseflatene mot 

andre porteføljer, til dette møtet var både avdelingene for Energi og for Hav 

invitert. Dette er avdelinger som har ansvar for to porteføljer som 

samarbeider tett med Petroleum.  

Samarbeidsflater med Portefølje Energi, lavutslipp og transport 

Avdelingsdirektør Rune Volla og porteføljekoordinator Katrine Wyller ga en 

orientering om Portefølje for Energi, lavutslipp og transport. Temaområdene 

miljøvennlig energi og lavutslipp, transport og by omfattes av porteføljen. De 

målrettede utlysningene i porteføljen omfatter Forskerprosjekt, 

Kompetanse- og samarbeidsprosjekt, Innovasjonsprosjekt og 

Forskningssentre. I tillegg har porteføljen samarbeid både internasjonalt og 

nasjonalt gjennom ERA-NET, PILOT-T og PILOT-E. Det har også vært utlyst nye 

konsepter/radikal forskning, og erfaringene fra dette blir nå gjennomgått.  
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Avdelingsdirektøren for energi informerte om at samarbeidet mellom 

administrasjonene (Det operative samarbeidet) er veldig godt, men at det 

nok har vært lite strategisk samarbeid mellom porteføljene/styrene. Det er 

viktig å finne felles samarbeidsflater og ha ryddige overganger. 

Samfunnsvitenskap ble nevnt som et eksempel der det ikke har vært noe 

samarbeid, men der søknader til energi nok ville passet bedre 

relevansmessig i petroleum hvis det hadde vært samarbeidet om dette i 

forkant. 

Porteføljestyret diskuterte viktige krysningspunkter. Spesielt knyttet til CCS 

og blått hydrogen er det viktig å lage gode veier i virkemiddelapparatet uten 

for mange strukturelle barrierer.  

  Porteføljestyret var også svært interessert i å lære mer om virkemidlene, 

spesielt nye konsepter/radikal forskning. Porteføljestyret var også positive til 

"verdikjedetankegang" ref. Grønn Plattform, Pilot-E etc. samt påpekte 

viktigheten av å få ned barrierer hos virkemiddelaktørene generelt for 

bedrifter som er "på vei mellom sektorer" slik at de ikke havner mellom to 

stoler på denne reisen.  

   Det var enighet om at samarbeid og det å bygge ned utilsiktede hindringer er 

viktig. 

 Samarbeidsflater med Portefølje Hav 

Portefølje Hav, representert ved avdelingsdirektørene Christina Abildgaard 

og John Vigrestad, og porteføljekoordinator Hanna Lee Behrens, samt 3 

representanter fra Porteføljestyret for Hav deltok i møtet. 

Avdelingsdirektørene orienterte om portefølje Hav. Porteføljen omfatter 

kunnskap om marine økosystemer og konsekvensene av menneskeskapte 

påvirkninger, forvaltning og verdiskaping fra marine ressurser, havbruk og 

maritim næring. Porteføljen har en svært bred internasjonal samarbeidsflate, 

som omfatter bilateralt og nordisk samarbeid, gjennom EU og annet. 

Porteføljestyret diskuterte viktige krysningspunkter med Portefølje Hav.  

Digitalisering, monitorering, tilstandskontroll, og HMS-kompetanse er felles 

utfordringer og muligheter mellom petroleum og maritim sektor og havbruk. 

Det var også en god dialog omkring effekter av næringsvirksomhet på det 

marine økosystemet, behovet for miljøvennlige teknologier generelt, samt 

god arealforvaltning i havet. Utvinning av havbunnsmineraler kan være et 

relativt ferskt tema hvor porteføljene bør øke samarbeidet. 

Havforskningstiåret, EU-samarbeid og samarbeid omkring pilotering og 

demonstrasjon (F. esk. IP-D) er også mulige brobyggere for samarbeid. 

Ny OG21 strategi. 

Direktør Gunnar Hjelmtveit Lille ga porteføljestyret en status over arbeidet 

med ny OG21-strategi. 
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OG21 er i sluttfasen av utarbeidelsen av kommentarutkastet, og det var for 

tidlig å presentere detaljer og anbefalinger. Kommentarutkastet skal etter 

planen legges ut 17.august. Strategien vil som tidligere gi retning for FoU for 

norsk petroleumsnæring.  

Det er økende grad av usikkerhet omkring fremtidig etterspørsel av olje og 

gass, norsk sokkel må derfor være gode på kostnader og klima for å kunne 

konkurrere i et tøffere landskap. 

 

Strategien vil i større grad enn tidligere også vise til teknologibehov for de-

karbonifisering av naturgass for å sikre markedet for norsk gass, og den vil 

vise hvordan kompetanse og løsninger fra petroleumsnæringen kan bli 

viktige for utvikling av nye næringer. 

Den endelige strategien vil lanseres på OG21-forum 11.nov.  

 

Porteføljestyret var opptatt av rekrutteringen til bransjen. Næringen må 

levere på klimamålene. Planene for kutt i nedstrøms utslipp må også være 

troverdige. Samtidig ble det påpekt at det ikke bare er klima som påvirker 

unges studie og yrkesvalg, det er også sikkerhet for arbeid og fremtidige 

arbeidsbetingelser og muligheter innenfor sektoren. 

Porteføljestyret var opptatt av hvordan kompetansen hos universitetene skal 

bevares og videreutvikles. Det er med bekymring man ser at flere 

utdanningsinstitusjoner nedprioriterer forskning og utdanningsløp knyttet til 

petroleum. 

Vedtak:  Porteføljestyret tar saken til etterretning. Administrasjonen tar med seg 

porteføljestyrets innspill inn i arbeidet med revisjon av porteføljeplanen. 
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Sak PSPETRO 23/21  Forskningsrådets innspill til revidert Langtidsplan for forskning og høyere 

utdanning  

Administrasjonen innledet på saken og viste for øvrig til saksarket. 

Forskningsrådet er bedt om å levere sitt innspill til LTP innen den felles 

fristen som er satt til 10. september 2021. 

Forskningsrådet ønsker et oppdatert målbilde, og ønsker bl.a. å løfte frem 

Grønt skifte, Helse og velferd og Digitalisering, men ber porteføljene ha 

spesielt oppmerksomhet på de områder de har særskilt kompetanse på. 

Petroleum er omtalt under Kap.2 – Langsiktige utfordringer, bærekraft og 

velferdsstaten, her er petroleumsvirksomheten omtalt i lys av 

klimautfordringer, konsekvenser for sektoren og Norges eksportunderskudd. 

Under Kap. 4.1 – Hav – er petroleum omtalt sammen med de andre hav-

næringene. 

Porteføljestyret kommentarer kan oppsummeres omkring tre punkter: 

• Dokumentet var blitt veldig bra og petroleumssektoren og 

petroleumsforskningen er godt beskrevet.   

• Hvis forskningen skal ha høy kvalitet må kompetansen hos 

universitetsmiljøene opprettholdes. Relevante utdanningsløp som 

skal bidra til utvikling av nye næringer må utvikles tydeligere enn i 

dag. 

• Dokumentet sier lite om tidskritikalitet og momentum. Det haster å 

agere og hvis man skal dra nytte av den kompetansen og de 

fortrinnene vi har innenfor olje og gass må det skje raskt i 

konkurranse med andre land som også jobber med de samme 

løpene. 

 

Vedtak:  Porteføljestyrets innspill og kommentarer til utkastet til Forskningsrådets 

innspill tas med i den videre bearbeidingen av innspillet.  

 

Sak PSPETRO 24/21  Porteføljeanalyse 2020 og konsekvenser for investeringsplan 2022  

Administrasjonen innledet på saken, henviste til saksarket og presenterte 

 tendensene i porteføljen. 

     Det er en god spredning i den målrettede porteføljen. 

Tematisk fordeling i porteføljen virker hensiktsmessig, men vi må være 

oppmerksomme på at det er en styrking av tema 3 og 4, samtidig som tema 5 

er noe svekket. 

Tildelingsbrevet fra OED inneholder en føring på at 35 mill. kroner skal 

brukes på prosjekter som er målrettet mot energieffektivisering og redusert 



Referat porteføljestyret 17. og 18. juni 2021 offentlig versjon  

 

 

utslipp av klimagasser. Selv om porteføljen av prosjekter med målrettet 

relevans for klimaforliket ble styrket i 2020, er tilgangen på nye søknader 

innen tema 1 knyttet til dette formålet veldig variabel, og vi trenger større 

tilgang for å kunne opprettholde prosjektvolumet over tid. 

Med tanke på forskning og samarbeid mellom industri og FoU-organisasjoner 

blir søknadstypen KSP stadig viktigere. Samtidig ser vi at petroleumstema har 

gjort det godt i den åpne konkurransen om nye SFI-er i 2020. 

Grunnforskningen innen petroleum er stadig fallende. Antall prosjekter i den 

målrettede porteføljen knyttet til samfunnsvitenskapelige fag er synkende. 

Porteføljestyret var opptatt av å drøfte den fallende tendensen for 

grunnforskning og hva som kan gjøres for å endre det med nye langsiktige 

planer. Porteføljestyret var enige om at vi fortsatt trenger tidligfaseforskning 

for å løse store samfunnsutfordringer og forskning på problemstillinger der 

det ikke er realistisk å få med industrien ennå. 

Porteføljestyret var samstemte i at vi bør være med i relevante 

fellesutlysninger. Det er viktig å vise at petroleum er interessert i å delta i 

felles samarbeid knyttet til nye vekstområder med høy prioritet. 

Porteføljestyret ble bedt om å vurdere alternative investeringsvalg for 2022 

basert på funn i porteføljeanalysen. 

Aktuelle fellessatsinger som er under utvikling i Forskningsrådet ble 

gjennomgått: 

• JPI Oceans – undervannsstøy 

• Havforskningstiåret – marint miljø 

• Sirkulær økonomi 

• Arealer under press 

• Grønn omstilling av norsk økonomi 

Porteføljestyret diskuterte de forskjellige alternativene. Porteføljestyret 

vedtok å delta i utlysingen under JPI Oceans, men ønsket samtidig at 

administrasjonen arbeidet videre med fellesutlysningene mot 

Havforskningstiåret og Grønn omstilling for mulig deltagelse. 

               
Vedtak:  Administrasjonen tar med seg kommentarene fra porteføljestyret i det videre 

arbeidet med investeringsplanen og legger denne frem for vedtaksbeslutning 
i møte 3 2021.  

  

Porteføljestyret vedtar å sette av inntil 0,8 mill. euro til utlysning i JPI Oceans 

på støy under vann.  

 

Administrasjonen jobber videre med fellesutlysningene med Titler; 

Havforskningstiåret og Grønn Omstilling av økonomien. 

 

 

Sak PSPETRO 25/21  Eventuelt 
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 Arne Holhjem meddelte porteføljestyret at han trer ut av porteføljestyret 

etter dette møte da han nå blir pensjonist. Per Gerhard Grini takket Arne for 

stor og betydelig innsats gjennom mange år. 

Tarjei N. Malme slutter i avdeling for Petroleum for å begynne i avdeling for 

klima og miljø. Per Gerhard Grini takket Tarjei for godt samarbeid og solid 

innsats mot porteføljestyret. 

 

Sak PSPETRO 26/21  Godkjenning av vedtaksprotokoll  

Vedtak:  Protokollen ble godkjent.  

 


