PROTOKOLL
fra
møte i Styrene for FFL/JA
Torsdag 4. juni 2020 kl. 09:00
i
Landbruksdirektoratet
Møte nr. 5/2020
Møtet ble gjennomført elektronisk

Møtet ble hevet kl 13:30.
Til stede:

Anne Kathrine Fossum, Olaf Godli, Kristin Taraldsrud Hoff,
Erling Aas-Eng, Lars Iver Wiig, Anna Maria Karlsen, Sigrid
Helland, Vidar Skagestad (observatør)

Forfall:

Terje Sletnes

Fra
Landbruksdirektoratet:

Hilde Haug Simonhjell, Eline Kvamme Hagen, Elin Brekke,
Nils-Einar Eliassen, Heidi Engeset (ref.)
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Sak nr.:
16/20
Behandling:
04.06.2020

Sektor:

Møtebehandling:

Utkast til protokoll fra styremøtet 5.mars ble sendt ut til styrene 27.
mars, med frist for tilbakemelding 3. april.

Vedtak:

Tittel:
Protokoll frå styremøte 5. mars

FFL/JA
Saks nr.:
20/550 Doknr

Styrene hadde ingen kommentarer til utkastet og protokollen er
godkjent.
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Sak nr.:
17/20
Behandling:
04.06.2020

Sektor:

Møtebehandling:

Eli Ragna Tærum og Jonas Enge deltok fra Forskningsrådet og
rapporterte fra siste års arbeid i Miljøforsk.

Tittel:
MILJØFORSK- årsrapportering 2019 og støtte
for ny periode

FFL/JA
Saks nr.:
20/550 Doknr

I årsrapporteringen vises det til at støtten fra FFL/JA bidrar til å trekke
forskningsinnsatsen i MILJØFORSK mer mot næringsrelevant
forskning og styrker brukermedvirkningen. Det ble i den
sammenheng vist til utvalgte prosjekter som startet opp i 2019 med
landbruksrelevans, og eksempler på prosjekter som ble innvilget og
avsluttet i løpet av året.
Det finansielle og faglige samarbeidet mellom FFL/JA og
miljøforskningen i Forskningsrådet knyttet til skjæringsfeltet mellom
jordbruks- og miljøforskning har pågått i ca. 25 år. Samarbeidet har i
følge Forskningsrådet hatt stor betydning for utviklingen av feltet når
det gjelder
1. faglige perspektiver og bredden av tematikk som har vært
vektlagt i miljøprogrammene og i utlysningene,
2. krav til brukerinvolvering og kommunikasjon av resultater i
prosjektene,
3. programstyrenes arbeid og dialogen som har vært mellom
styrer og administrasjonene
Styrene signaliserte tilfredshet med årsrapporteringen, og ga uttrykk
for at de opplever å få mye igjen for de midlene som settes inn. Det
synes som Miljøforsk har en bredere tenkning og tilnærming til
problematikken nå enn før, noe som er positivt. Det ble for øvrig vist
til internasjonal kunnskapsutvikling på området og fokuset på
sirkulærøkonomi. Det ble spesielt vist til EUs nye strategi «From farm
to fork» som har et sterkt miljøperspektiv og har som ambisjon å
transformere de europeiske matsystemene i en mer bærekraftig
retning (primærproduksjon, foredling, distribusjon og konsum).

Vedtak:

Rapportering for 2019 for Forskningsrådets miljøprogram
MILJØFORSK godkjennes.
Forskningsrådet inviteres til å sende styrene for FFL og JA søknad
om støtte til miljøforskning for perioden 2021-2023 innen 1. oktober
2020. Styrene signaliserer at de kan være positive til å øke rammen
noe dersom Forskningsrådet legger fram en god begrunnelse for
dette i søknaden.
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Sak nr.:
18/20
Behandling:
04.06.2020

Sektor:

Møtebehandling:

Forslag til utlysingstekst vart lagt fram. Styret kommenterte teksten
og peikte m.a. på at det i for stor grad er fokusert på
primærproduksjonen og at det er nødvendig å få fram
verdikjedeperspektivet i utlysinga, inkl. foredlingsindustrien og
handelsleddet.

Vedtak:

Tittel:
Utlysing av middel til utgreiingar og forprosjekt
med oppstart i 2021

FFL/JA
Saks nr.:
20/550 Doknr

Ordinær utlysingstekst som gjeld utgreiingar og forprosjekt med
oppstart i 2021 vert vedteken. Søknadsfrist vert sett til 22. september.
Sekretariatet justerer utlysingsteksten i tråd med signal frå styra, og
sender ut den reviderte teksten til styremedlemmene på e-post for
endeleg godkjenning .
Til utlysinga vert det sett av om lag 5 mill. kroner frå JA og om lag 2,8
mill. kroner frå FFL av 2021-middel. Total ramme for utlysinga vert
sett til inntil 12 mill. kroner for heile prosjektperioden.
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Sak nr.:
19/20
Behandling:
04.06.2020

Sektor:

FFL/JA

Tittel:
Tillegg til KSP-utlysning

Saks nr.:
20/550 Doknr

Møtebehandling:

I årets jordbruksoppgjør var partene enige om at det skal settes av
JA-midler til et forskningsprosjekt på fangvekster. Det legges til grunn
at prosjektet kan gå over flere år.
Landbruks- og matdepartementet ber om at føringen om et prosjekt
på fangvekster følges opp i styrets pågående utlysning av midler til
forskning. Varighet og omfang av prosjektet kan være i tråd med
føringene gitt i utlysningen. Styrenes utlysning av midler til
samarbeidsprosjekter (KSP-S) peker seg ut som det best egnede
virkemiddelet for et slikt forskningsprosjekt. Utlysningen åpner for
innsending av søknader fra 15. juni, og prosjektstart er f.o.m. 1.
januar 2021.

Vedtak:

Det legges til tekst om forskningsprosjekt på fangvekster i
utlysningen av midler til samarbeidsprosjekter (KSP-S) med
søknadsfrist 2. september 2020.
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Sak nr.:
20/20
Behandling:
04.06.2020

Sektor:

FFL/JA

Tittel:
Revidering av samarbeidsavtale med
Forskningsrådet

Saks nr.:
20/550 Doknr

Møtebehandling:

FFL/JAs samarbeid med Forskningsrådet er basert på en
samarbeidsavtale fra 2002 som sist ble revidert i 2013. Nåværende
avtale består av en hoveddel som regulerer overordnede rammer for
samarbeidet, og et vedlegg som omhandler forhold rundt
administrasjon av forskningsprosjekter og av Nofimas strategiske
programmer. Med bakgrunn i tiden som har gått og endringene som
har skjedd, er det behov for å revidere avtalen.
Styret drøftet momenter som bør tas opp i forbindelse med
revideringen, bl.a. strategi, kunnskapsbehov, kommunikasjon og
profilering av FFL/JA, rapportering m.m.

Vedtak:

Styrene ser behov for å revidere gjeldende samarbeidsavtale med
Forskningsrådet og ber derfor sekretariatet ta initiativ til at et slik
arbeid blir igangsatt. Sekretariatet tar med seg signalene fra styrene
inn i dette arbeidet, og det tas sikte på at en ny avtale trer i kraft fra 1.
januar 2021.
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Sak nr.:
21/20
Behandling:
04.06.2020

Sektor:

FFL/JA

Tittel:
Koronatiltak for IPN-prosjekter

Saks nr.:
20/550 Doknr

Møtebehandling:

I forbindelse med koronasituasjonen har Forskningsrådet innført en
rekke tiltak for å bidra til at forskning og innovasjon som kan hjelpe
næringslivet gjennom krisen blir gjennomført. Blant annet har
bedrifter som fikk innvilget IPN-prosjekter med oppstart i 2020, og
som har problemer med å få gjennomført sine prosjekter som følge
av koronakrisen, fått tilbud om økt støttegrad innenfor
statstøtteregelverkets rammer (økning fra 50 inntil 70%). Tilbudet
gjelder også prosjekter innvilget av FFL/JA.
Styret drøftet saken og uttrykte støtte til Forskningsrådets tiltak ut fra
den rådende situasjonen. Styret var opptatt av at de som søker om
økt støtte må begrunne søknaden godt og følges opp videre på en
god måte.

Vedtak:

Styrene slutter seg til Forskningsrådets tiltak om å tilby økt støttegrad
innenfor statstøtteregelverkets rammer til bedrifter som har fått
innvilget IPN-prosjekter med oppstart i 2020, og som har problemer
med å få gjennomført sine prosjekter som følge av koronakrisen.
Styrene delegerer til sekretariatet å følge opp den enkelte søknad i
samarbeid med Forskningsrådet, med rapportering til styrene i
etterkant.
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Sak nr.:
22/20
Behandling:
04.06.2020

Sektor:

Møtebehandling:

Styrene ga uttrykk for at de er godt tilfredse med presentasjonen av
prosjektene, og at de ser dette som en viktig og nyttig informasjon om
hva som kommer ut av midlene som blir bevilget.

Vedtak:

Tittel:
Sluttrapporter per mai 2020

FFL/JA
Saks nr.:
20/550 Doknr

Styrene tar de fremlagte sluttrapportene til orientering.
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Sak nr.:
23/20
Behandling:
04.06.2020

Sektor:

Møtebehandling:

I årets jordbruksavtale ber avtalepartene om at det blir gjennomført
en utredning til jordbruksoppgjøret i 2021 med tema knyttet til potetog grønnsakslagre. Utkast til utlysningstekst ble lagt fram og drøftet.

Vedtak:

Tittel:
Utlysning av midler til utredning til
jordbruksoppgjøret 2021

JA
Saks nr.:
20/550 Doknr

Styret for JA vedtar fremlagte utlysningstekst om midler til en
utredning som skal gjennomføres til Jordbruksoppgjøret 2021 i tråd
med føringene gitt i årets jordbruksavtale, jf. Prop. 118 S (20192020).
Rammen for utlysningen settes til 600 000 kroner.
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Eventuelt
Orienteringer
Nye nettsider i Landbruksdirektoratet
Prosjektleder for nye nettsider i Landbruksdirektoratet, Marita Eriksson, orienterte om det
pågående arbeidet som startet ved nyttår. Etter planen skal nye nettsider på lufta fra 1.
januar 2021.
Det legges stor vekt på god brukervennlighet med gode og beskrivende tekster, og en har
derfor gjort et omfattende arbeid innledningsvis hvor brukere både har blitt intervjuet og har
deltatt i testing.
Styrene kom med spørsmål og innspill, særlig med tanke på hvordan FFL/JA kan profileres
på sidene på en god måte og hvordan brukerne kan finne fram til relevant informasjon om
forskningsmidlene.

Nytt fra Forskningsrådet
Vidar Skagestad orienterte om nye søknadsfrister i Forskningsrådet fra 2021.
Hovedhensikten med de nye søknadsfristene er å korte ned tiden mellom søknadsfrist og
innvilgning, som særlig for Forskerprosjekter er uforholdsmessig lang nå. For
Forskerprosjekter vil fristen endres til 10. februar og for KSP vil fristen bli 17. februar. For
KSP innebærer dette altså at fristen blir ca. sju måneder tidligere enn i år. Dette vil bety at
utlysningsteksten må være klar allerede i løpet av denne sommeren. For IPN vil fristen bli
løpende som i år. Endret søknadsfrist for KSP vil innebære at prosjektene kan starte allerede
i innvilgningsåret, og vil kunne få budsjettmessige konsekvenser for FFL/JA.
Sekretariatet vil komme tilbake med forslag til hvordan FFL/JA kan tilpasse seg de nye
søknadsfristene.
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