PROTOKOLL
fra
møte i styrene for FFL og JA
tirsdag 26. oktober 2010 kl. 10.00-13.30
i
Statens landbruksforvaltning

Til stede:

Per Harald Grue, Berit Hundåla, Ole-Anton Teigen, Ann-Elise Hildebrandt,
Knut Maroni, Jens Strøm, Siri Anzjøn (NFR), Johs. Kjosbakken NFR (sak F51/10 og F-52/10)

Forfall:

Grete Andreassen, Knut Moksnes (varamedlem møtte heller ikke), Sigrid
Helland

Fra SLF:

Aage Ramsfjell, Siv Merethe Gederaas Belbo, Synnøve Kjos Frank, Anders
Leine og Reidar Olsen (under orienteringen fra Nofima)
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Møtet ble innledet med orientering fra Nofima om en faglig og organistorisk/økonomisk
status og med en etterfølgende spørsmålsrunde. Fra Nofima møtte Øyvind Fylling-Jensen,
Sidsel Gaarder, Ragni Ofstad og Camilla Røsjø.

Godkjenning av innkalling og saksliste
Det var sendt ut saker i to omganger som dagsorden I og dagsorden II. Innkalling og
dagsorden ble enstemmig godkjent.

Sak B-47 /10 Godkjenning av møtebok fra møtet 21.09.2010
MØTEBEHANDLING
Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.
VEDTAK
Møtebok fra møtet 21.09.2010 godkjennes.

Sak J-48 /10 Økonomisk oversikt - prosjektoversikt forskningsmidler over
jordbruksavtalen pr 15.10.2010
MØTEBEHANDLING
Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.
VEDTAK
Den økonomiske oversikten, prosjektoversikten pr. 15.10.2010 og bevilgningsstrategien for
forskningsmidlene over jordbruksavtalen tas til orientering.

Sak F-49 /10 Økonomisk oversikt - prosjektoversikt Fondet for forskningsavgift
på landbruksprodukter FFL til møtet 26.10.2010
MØTEBEHANDLING
SLF arbeider med rutiner for regnskapsføring av fondsinntekter for å kunne gi best mulig
prognoser for inntektsutviklingen. Denne gjennomgangen var ikke ferdigstilt til møtet.
VEDTAK
Prosjektoversikten pr. 15.10.2010 tas til orientering. Fondsregnskap og prognoser for
avgiftsinntekter i 2010 legges fram til neste møte.
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Sak J-50 /10 Søknad om midler: Elektronisk lærebok i skatterett for landbruket
MØTEBEHANDLING
Styreleder Per Harald Grue fratrådte i saken. Møtet ble ledet av nestleder i styret, Berit
Hundåla. Enstemmig vedtak i tråd med innstilling.
VEDTAK
Styret for JA har vurdert søknaden fra NILF om midler til prosjektet Elektronisk lærebok i
skatterett for landbruket. Styret mener en oppdatert lærebok i skatterett for landbruket er
interessant for næringsaktører som fører eget regnskap og for regnskapsførere som driver
selvstendig. Økende bruk av internett har ført til langt større tilgjengelighet av relevant
informasjon og en elektronisk lærebok i skatterett vil kunne samle relevant fagstoff om
skatterett for landbruket. Styret mener likevel at det ikke er grunnlag for å finansiere ei egen
lærebok i fagemnet skatterett da nødvendig informasjon allerede finnes. Styret finner derfor
ikke å kunne prioritere midler til dette utredningsprosjektet. Søknaden er avslått.

Sak F-51 /10 Nofima Strategiske programmer Rapport pr 01092010
MØTEBEHANDLING
Enstemmig vedtak i tråd med innstilling.
VEDTAK
Styret har vurdert framdriftsrapporten pr. 01.09.2010 for de strategiske programmene ved
Nofima. Framdriftsrapporten har også vært forelagt Norges forskningsråd.
Styret vil bemerke at det ikke ble gjort prinsipielle endringer i kriteriene for tildeling av
midler til de strategiske programmene for 2010 slik følgebrevet til framdriftsrapportene kan
gi inntrykk av.
Styret legger videre til grunn at det rapporteres på alle strategiske programmer som inngår i
søknaden, med mindre Styret er informert om og godtatt at noen program som følge av
redusert bevilgning tas ut av finansieringsgrunnlaget.
Med disse merknader finner Styret å kunne godkjenne både den økonomiske og den faglige
delen av framdriftsrapporten.
For de populærvitenskapelige rapportene ber styret om at man for neste år gjør følgende
endringer:
• Tilgjengeligheten av resultatene varierer i de populærvitenskapelige
framstillingene. Styret ønsker økt fokus på at resultatene blir lettere
tilgjengelige for flere
• Det bør fokuseres noe mer på de resultater som er oppnådd i forhold til det
arbeidet som gjøres/er gjort
• Sentrale data (for eksempel publikasjoner og dr. grads stipendiater) settes
sammen i en oversiktstabell som blir en del av følgebrevet til
framdriftsrapportene.
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Sak F-52 /10 Nofima AS - Søknad om tilskudd til strategiske programmer for
2011
MØTEBEHANDLING
Det var ikke lagt fram forslag til vedtak i saken. Styret drøftet saken med utgangspunkt i
orienteringen fra Nofima og saksutredningen. Det ble gjort følgende enstemmige vedtak.
VEDTAK
1. Styret ber om at sekretariatet i samråd med leder til neste møte legger fram en
oversikt over forskningsaktivitet finansiert av henholdsvis FFL og FHF
2. Vedtak om tilskudd til Nofima for 2011 gjøres på neste møte
3. Nofima inviteres til å fremme revidert søknad.

Sak J-53 /10 Søknad fra den norske avdelingen av EAAP (European Association
of Animal Production) om støtte til å arrangere en
forskerkongress i Stavanger i 2011 - klage på vedtak
MØTEBEHANDLING
Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.
VEDTAK
Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA) har vurdert klagen fra den norske
avdelingen av EAAP (European Association of Animal Production) på at søknaden om støtte
til kongressen i 2011 ble avslått. Til de momenter klager har trukket fram, vil styret peke på
at det først og fremst er tilgangen på midler som begrenser forskningsaktiviteten innen
husdyrsektoren, og ikke manglende initiativ fra næring eller forskningsmiljøer. Videre
betrakter styret alle møter/konferanser der JA eller FFL ikke er med som arrangør, for
eksterne. Styret kan heller ikke legge vekt på at Landbruks- og matdepartementet har pekt på
mulige finansieringskilder der JA-midlene inngår.
Styret kan ikke se at det i klagen er kommet til argumenter som tilsier at vedtaket og
prinsippene dette bygger, på bør endres. Styret opprettholder derfor vedtaket om ikke å støtte
kongressen økonomisk.
Klagen oversendes Landbruks- og matdepartementet.

Eventuelt
Det ble delt ut følgende dokumenter:
• Søknadsbok for søknader innkommet til fristen 01.09.2010 etter
fellesutlysningen mellom Natur og næring og JA
• Notat 2010-15 fra NILF: WTO og subsidier. Regelverk og tvisteløsninger på
landbruksområdet
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I sak B-37/10 gjorde styret vedtak om at man ønsket arrangert en work-shop knyttet til
mykotoksiner. Bioforsk har planlagt et seminar om temaet på Ås onsdag 19.01.2011 på Ås.
Det vil ikke bli tatt initiativ til møte utover dette.

