
 
 

P R O T O K O L L  
 

fra 
 

møte i Styrene for FFL/JA 
 

torsdag 21. oktober 2021 kl. 10:15 
 
i 
 

Landbruksdirektoratet 
 

Møte nr. 5/2021 
 
 
 

 
Møtet ble hevet kl 14:15. 
 
Til stede: Anne Kathrine Fossum, Erling Aas-Eng, Lars Iver Wiig , Sigrid 

Helland, Terje Sletnes, Vilde Haarsaker, Gaute Lenvik  
Vidar Skagestad (observatør) 

  

Forfall:       

  

Fra Landbruksdirektoratet: Hilde Haug Simonhjell, Elin Brekke, Tine Jarli, Heidi Engeset, 
Eline Kvamme Hagen 
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Sak nr.: 
26/21 

Sektor: 
 

  
FFL/JA 

Behandling: 
 21.10.2021 

Tittel: 
Protokoll fra styremøte 16. september 2021 

Saks nr.: 
21/680 2 

 
 
Møtebehandling:  

 
 

 
  

Vedtak: Utkast til protokoll fra styremøtet 16. september ble sendt ut til styrene 
21. september med frist for tilbakemelding 28. september. 
 
Styrene hadde ingen kommentarer til utkastet og protokollen er dermed 
godkjent. 
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Sak nr.: 
27/21 

Sektor: 
 

  
FFL 

Behandling: 
 21.10.2021 

Tittel: 
Budsjett for FFL 2022 og budsjettprognose 2023 

Saks nr.: 
21/680 2 

 
 
Møtebehandling:  

 
Styret for FFL drøftet det foreslåtte budsjettet for 2022. 

 
I saken ble det også redegjort for en søknad om midler til et nytt 
«Partnerskap for norsk matkorn og planteproteiner» (Matkorninitiativet). 
Partnerskapet er et forpliktende strategisk samarbeid mellom en rekke 
sentrale aktører i hele verdikjeden for korn, som har som hovedmål å øke 
produksjonen av og bruken av norsk matkorn og planteprotein til mat. 
FoU er en viktig del av arbeidet, hvor de vil initiere en rekke nye 
forkningsprosjekter, og også har som ambisjon å etablere et «Senter for 
forskningsdrevet innovasjon (SFI)». For å kunne realisere prosjektet er de 
i tillegg til finansielle bidrag fra prosjektpartnerne, avhengig av ekstern 
finansiering i startfasen.  
 
Styret diskuterte søknaden og konkluderte med at dette er et svært viktig 
og relevant initiativ som vil kunne få stor nytteverdi for næringa. Styret 
ønsker å bidra med midler til fasilitering i oppstartsåret 2022. 
Styremedlem Terje Sletnes ble vurdert som inhabil i denne saken og 
deltok ikke under behandlingen av søknaden. 

  
Vedtak: Styret for FFL vedtar budsjett for 2022 med et underskudd på 422 000 

kroner. Med framlagt langtidseffekt av innvilgningsstrategi gir det en 
bankbeholdning innenfor 10-15 % av inntektene de kommende årene.  
 
Styret registrerer at administrasjonsutgiftene til Landbruksdirektoratet, 
som FFL betaler i sin helhet, ikke gjenspeiler JAs faktiske ressursbruk. 
Styret ber sekretariatet se nærmere på hvordan utgiftene til 
administrasjon bør fordeles, med utgangspunkt i at honoraret til Norges 
forskningsråd belastes ordningene med 60/40 på hhv. FFL og JA.  
Styret ber om tilbakemeling fra LMD om en del av 
aministrasjonskotnadene til Landbrukdirektoratetkan dekkes over 
ordningen, og eventuelt innarbeide dette i budsjettet for 2022. 
 
I budsjettet som oversendes LMD for godkjenning vil beløpene 
oppdateres med vedtatt innvilgning av forprosjekter i sak 29/21. I 
forbindelse med behandlingen av budsjettet, bevilget styret også 
600 000 kroner til fasilitering av «Partnerskap for norsk matkorn og 
planteproteiner» i 2022. Budsjettet gir dermed rom for innvilgning av 
nye innovasjonsprosjekter fra 2022 på 4,4 mill. kroner. I tillegg er det 
satt av 2,0 mill. kroner som gir styret mulighet til å støtte andre initiativ 
som måtte komme i løpet av året. 
 
Styret tar budsjettprognose for 2023 til etterretning. 143 mill. kroner er 
allerede innvilget til pågående prosjekter i 2023. Til administrasjon er 
det forventet å bruke 8,5 mill. kroner. Med forbehold om hvor mye som 
faktisk vil bli innbetalt i forskningsavgift i 2022, ligger det an til at styret 
kan bruke 34 mill. kroner til innvilgning av nye prosjekter med oppstart i 
2023. 
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ak nr.: 
28/21 

Sektor: 
 

 JA 
 

Behandling: 
 21.10.2021 

Tittel: 
 Budsjett for forskningsmidler over 
jordbruksavtalen 2022 og budsjettprognose 
2023 

Saks nr.: 
21/680 2 

 
 
Møtebehandling:  

 
Styret for JA drøftet det foreslåtte budsjettet for 2022. 
 
Med bakgrunn i at de overførte, disponible midlene fra 2020 ble 
redusert med 2 mill. kroner, og bevilgningen for 2022 ble 5. mill. kroner 
lavere enn bevilgningen for 2021, er det behov for å se nærmere på 
sammensetningen av JA-midlenes allerede innvilgete portefølje. 
Øremerket bruk av midlene binder opp mye av bevilgningene de tre 
neste årene, og dette gir styret lite handlingsrom til å initiere ny 
forskning med åpne utlysninger..  
 
Styret mener det er viktig å ha mulighet både til å avgjøre hvilke faste 
bevilgninger det er ønskelig/mulig å ha, og størrelsen på slike 
bevilgninger. Omfanget av faste bevilgninger må vurderes samlet opp 
mot øvrige prioriteringer og formålet med ordningen. 

 

  
Vedtak: Styret vedtar en disponibel ramme for nye prosjekter med oppstart i 

2022 på 6,2 mill. kroner. Av dette settes 2,5 mill. kroner av til innvilgning 
av flerårige forskningsprosjekter (IPN) og 3,7 mill. kroner til innvilgning 
av utredninger og forprosjekt. I budsjettet for 2022 som oversendes 
LMD for godkjenning vil beløpene oppdateres med vedtatt innvilgning 
av utredninger og forprosjekter i sak 29/21. Det er også satt av 2,5 mill. 
kroner til norsk-svensk hesteforskning, hvor søknad skal behandles i 
desember. 
 
Styret registrerer at administrasjonsutgiftene til Landbruksdirektoratet, 
som FFL betaler i sin helhet, ikke gjenspeiler JAs faktiske bruk av 
sekretariatets ressurser. Styret ber sekretariatet se nærmere på 
hvordan administrasjonskostnadene bør fordeles, med utgangspunkt i 
at administrasjonshonoraret til Norges forskningsråd belastes 
ordningene med 60/40 på hhv. FFL og JA.  
 
Styret tar budsjettprognose for 2023 til etterretning. 62,5 mill. kroner er 
allerede innvilget til pågående prosjekter i 2023. Til administrasjon er 
det forventet å bruke 1,8 mill. kroner. Med forbehold om hvor mye som 
blir bevilget i statsbudsjettet for 2023, ligger det an til at styret kan bruke 
13 mill. kroner til innvilgning av nye prosjekter med oppstart i 2023. 
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Sak nr.: 
29/21 

Sektor: 
 

  
FFL/JA 

Behandling: 
 21.10.2021 

Tittel: 
Søknader utredninger og forprosjekt til frist 22. 
september 

Saks nr.: 
21/680 2 

 
 
Møtebehandling:  

 
Utlysningen av midler til utredninger og forprosjekter ble publisert på 
Landbruksdirektoratets hjemmeside 28. juni. I utlysningen ble det satt 
en total ramme på 7,0 mill. kroner til aktuelle prosjekter med oppstart i 
2022. 30 søknader kom inn til søknadsfristen 22. september 2021. Det 
er søkt om 12,5 mill. kroner i 2022, 2,6 mill. kroner i 2023 og 0,75 mill. 
kroner i 2024, totalt 18,236 mill. kroner for hele perioden. 
 
Før styrene tok til på gjennomgangen av søknadene ble det gjort en 
vurdering av habilitet i tråd med styrenes retningslinjer. Ingen av 
styremedlemmene ble vurdert som inhabile i denne søknadsrunden. 
 
Styrene vurderte søknadene ut fra relevans mot prioriteringene i 
utlysningen, samt nytteverdi. Styrene foretok en helhetlig vurdering av 
alle søknadene, og har hatt som mål å ivareta tematisk bredde. Dette, i 
tillegg til den økonomiske rammen, danner grunnlaget for styrenes 
innvilgning. 

 
  

Vedtak: Styrene innvilger ni prosjekter med oppstart i 2022. Totalt innvilget 
beløp er på 5 268 630 kroner. 
 
FFL finansierer fire prosjekter på til sammen kr. 1 889 600 i 2022 og  
2 400 000 kroner totalt. JA finansierer fem prosjekter på til sammen  
2 698 630 kroner i 2022 og 2 868 630 kroner totalt.  
 
Søknadene innvilges med forbehold om at Stortinget vedtar årlig 
budsjett for forskningsmidler over jordbruksavtalen og at de framtidige 
inntektene til FFL kommer inn som forventet, samt at budsjettene for 
FFL og JA for 2022 godkjennes av Landbruks- og matdepartementet. 
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Følgende søknader ble innvilget: 
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Sak nr.: 
30/21 

Sektor: 
 

  
FFL/JA 

Behandling: 
 21.10.2021 

Tittel: 
Utlysningsplan for 2022 og handlingsplan 2022-
2023 

Saks nr.: 
21/680 2 

 
 
Møtebehandling:  

 
Styra drøfta forslaget til utlysningsplan for 2021 og handlingsplan for 
2021-22. 

 
  

Vedtak: Utlysingsplan for 2022 og handlingsplan for 2022-2023 vert vedteken 
som framlagt. Rammene for utlysingane i 2022 kan bli justerte i 
samband med utforming av utlysingstekstar.  
 
Sekretariatet informerer aktuelle søkjarar om dei planlagde utlysingane 
i 2022. 
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Sak nr.: 
31/21 

Sektor: 
 

 FFL/JA 
 

Behandling: 
 21.10.2021 

Tittel: 
Møteplan FFL og JA 2022 

Saks nr.: 
21/680 2 

 
 
Møtebehandling:  

 
Styrene gikk gjennom forslag til møteplan for 2022, og justerte noen 
møtedatoer. Møtet i februar blir digitalt og omfatter to saker:  
 
1. Høringsinnspill til Forskningsrådets porteføljeplan for «Landbasert  
    mat, miljø og bioressurser» (FFL og JA) 
2. Innspill til jordbruksoppgjøret 2022 (JA) 

 
  

Vedtak: Styrene vedtar følgende møteplan for 2022:  
 
 
Ons.12. - tors.13. jan Strategisamling Trondheim 
Tirs. 8. feb.       Digitalt styremøte  
Tors.10. mars Fysisk styremøte 
Tirs. 21. juni Fysisk styremøte 
Tors.15. sept. Fysisk styremøte 
Man. 31. okt. Fysisk styremøte 
Tors. 8. des. Fysisk styremøte 
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Sak nr.: 
32/21 

Sektor: 
 

 FFL/JA 
 

Behandling: 
 21.10.2021 

Tittel: 
Orienteringssaker oktober 

Saks nr.: 
21/680 2 

 
 
Møtebehandling:  

 
1. Status revidering samarbeidsavtale mellom FFL/JA og 
Forskningsrådet 
Styreleder orienterte om arbeidet med revidering av samarbeidsavtalen 
med Forskningsrådet. Partene har kommet til enighet om innhold og 
kostnader knyttet til avtalen, og den er nå klar for signering. Avtalen er 
gjeldende fra 1. januar 2022. 
 
2. Strategisamling  
I styremøtet 16. september 2021 ble styrene enige om å avholde en 
strategisamling 12.-13. januar 2022 som en oppstart av arbeidet med 
revidering av styrenes strategiplan. Strategisamlingen blir i Trondheim, 
og sekretariatet ba om innspill på organisasjoner/institutter det kan 
være aktuelt å besøke. Styrene konkluderte med at NTNU og SINTEF 
vil være interessante institusjoner å besøke, og hovedfokus bør være 
på betydning av tverrfaglighet i forskningen og hvordan de jobber for å 
få til dette. I tillegg bør en vurdere Ruralis og Regionalt forskningsfond i 
Trøndelag. 
 
3. Arbeid med statsstøtteregelverket framover 
Landbruksdirektoratet ser at de må prioritere å øke sin kompetanse på 
området for å få en bedre internkontroll og en god kvalitet i 
forvaltningen på dette feltet. Direktoratet og Forskningsrådet vil fortsette 
med tett dialog for å sikre dette. 
 
4. Orientering fra Forskningsrådet 
Vidar Skagestad orienterte om en planlagt satsing i Forskningsrådet 
knyttet til norsk matproduksjon på norske fôrressurser. I den forbindelse 
er det aktuelt å invitere med FFL/JA, noe de vil komme tilbake til. 
 
 

 
  

Vedtak: Styrene tar sakene til orientering. 

 
 

  
 
 


