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Styret godkjenner protokollen fra styremøtet 21. oktober 2021.
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Møtebehandling:

I årets jordbruksoppgjør ble det foreslått å evaluere FFL og JA. LMD ga
videre JA-styret og FFL-styret i oppdrag å evaluere ordningene i brev
datert hhv. 5. juli og 7. juli 2021. I styremøte 16. september vedtok
styrene mandat og prosess for evalueringen (jf. sak 24/21).
Innen fristen 1. november mottok Landbruksdirektoratet tilbud fra tre av
fem aktører som var invitert til å levere tilbud om gjennomføring av
evaluering av FFL og JA. Aktørene som leverte tilbud var fra
Samfunnsøkonomisk analyse, Oxford Research og Nordisk institutt for
studier av innovasjon, forskning og utdanning.
Landbruksdirektoratet vurderte og poengsatte tilbudene med
utgangspunkt i de på forhånd fastsatte tildelingskriteriene (pris,
kompetanse hos tilbudt personell og oppdragsforståelse) og leverte en
innstilling til styrene basert på dette.
Iht. tidligere fastsatt tidsplan for prosessen med å innhente, vurdere og
velge tilbud går Landbruksdirektoratet videre med å kunngjøre valg av
leverandør etter styrebehandling. Etter en 7-10 dagers karensperiode
vil direktoratet inngå kontrakt med valgt leverandør på vegne av
styrene. Oppstart av prosjektet er satt til 6. desember.
Det var enighet om å forsøke å legge et oppstartsmøte med valgt
leverandør i tilknytning til styremøtet 9. desember.

Vedtak:

Styrene for FFL og JA inngår avtale med Oxford Research AS om
evaluering av Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL)
og Forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA). Rammen for
oppdraget er på inntil 1,25 mill. kroner inkl. mva., med 0,625 mill. kroner
fra FFL og 0,625 mill. kroner fra JA.
Landbruksdirektoratet skriver under på den formelle avtalen med
Oxford Research AS på vegne av styrene.
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I saken la sekretariatet frem en beskrivelse av hvordan FFL/JAs krav
om 20 prosent bidrag fra næringsaktører i samarbeidsprosjekter har
blitt vurdert de siste årene. Landbruksdirektoratet har erfart at kravet og
måten det blir vurdert på gir noen utilsiktede virkninger. Sekretariatet
anbefalte anbefalte derfor å gjøre noen endringer i praksis og i den
publiserte KSP-utlysningen, slik at kravet blir entydig og klart.
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FFL/JA
Saks nr.:
21/680 Doknr

Styrene støttet disse endringene av praksis og utlysningstekst.

Vedtak:

Styrene vedtar å endre praksis knyttet til kravet om finansiering fra næring
i utlysning av midler til samarbeidsprosjekter for 2023. Endringen
innebærer at verdien av bidrag fra næring heretter regnes av
søknadsbeløpet, og ikke av prosjektets totalkostnad. Dette for å dempe
den negative effekten av at søkere skaffer finansiering fra aktører utenfor
næringa.
De to første kulepunktene under FFL/JAs krav til medvirkning og
finansiering i utlysning av midler til samarbeidsprosjekter fra 2023 endres
til:
- Samlet økonomisk medvirkning fra samarbeidspartnere fra
næringslivet (bedrifter og næringsorganisasjoner) skal tilsvare
minst 20 prosent av søknadsbeløpet.
- Egenfinansiering og medvirkning fra andre aktører enn
næringslivsaktørene, vil kunne telle positivt ved vurdering av
søknaden.

