PROTOKOLL
fra
møte i Forskningsstyrene
Torsdag 8. desember 2016 kl. 10:00 – 16:00
i
Landbruksdirektoratet
Møte nr. 6/2016

Møtet ble hevet kl 16:00.
Til stede:

Anne Kathrine Fossum, Kristin Taraldsrud Hoff, Lars Iver
Wiig, Olaf Godli (vara NBS), Per Harald Agerup (vara NBL),
Sigrid Helland og Jorunn Vormeland (vara NHO)

Forfall:

Ann Merete Furuberg , Siri Anzjøn, Arnstein Røyneberg og
Gaute Lenvik

Fra
Landbruksdirektoratet:

Annette Hovdal, Kari Kolstad og Elin Brekke

Saksliste:
41/16

Godkjenning av protokoll fra styremøtet 28.oktober 2016

42/16

Søknader om utredninger og forprosjekter kommet inn til fristen 1. november

43/16

Vurdering av KPN-søknader for innvilgning med oppstart i 2017

44/16

Orienteringssaker desember 2016
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Sak nr.:
41/16
Behandling:
08.12.2016

Sektor:
Tittel:
Godkjenning av protokoll fra styremøtet
28.oktober 2016

Saks nr.:
16/664 Doknr

Møtebehandling:

Vedtak:

Protokollen fra styremøte 28.oktober 2016 godkjennes
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Sak nr.:
42/16
Behandling:
08.12.2016

Sektor:
Tittel:
Søknader om utredninger og forprosjekter
kommet inn til fristen 1. november

FFL og JA
Saks nr.:
16/664 Doknr

Møtebehandli
ng:
Styrene gikk gjennom alle de innkomne søknadene. De ble vurdert ut
fra relevans mot prioriteringene i årets utlysning. Det ble også foretatt en
helhetlig vurdering av alle søknadene, og mot allerede igangsatte
prosjekter. Dette, i tillegg til den økonomiske rammen, danner
grunnlaget for styrenes vurdering og vedtak.
Rutiner for praksis rundt habilitet ble vurdert i forkant av
styrebehandlingen. I de tilfeller der organisasjonene som
styremedlemmene representerer inngikk som partnere i prosjektene, ble
styremedlemmenes vurdert inhabile og deltok ikke i behandlngen av
søknaden.

Vedtak:

Ramme for innvilgning av søkte utredninger og forprosjekter til fristen
1.november 2016 settes til kr 1 200 000 for JA for 2017, og kr 1 500 000
for FFL for 2017.
Det innvilges utredninger og forprosjekter for totalt kr 3 344 000 fordelt
slik på FFL og JA og år:
2 017

2 018

Forprosjekter FFL

1 267 500

476 500

Utredninger JA

1 200 000

400 000

SUM

2 467 500

876 500

Søknader markert A i vedlagt oversikt innvilges. Søknadene innvilges
med forbehold om at Stortinget vedtar budsjettet for forskningsmidler
over jordbruksavtalen og at de framtidige inntektene til FFL kommer inn
som forventet.
Prosjektet «Alternativer til ugrasmidlet glyfosat i norsk jordbruk kartlegging av kunnskapsstatus» fra NIBIO er innvilget med kr 300 000
i 2017. Det omsøkte beløpet var kr 500 000. Styrene mener at det
reduserte beløpet samsvarer bedre med prosjektets omfang.
Prosjektet «Bladsjukdommer i norsk hvete» fra NIBIO er innvilget med
kr 150 000 i 2017 og kr 150 000 i 2018, totalt kr 300 000. Det omsøkte
beløpet var kr 500 000. Grunnen til redusert beløp er at styrene mente
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at man kan forvente at YARA som samarbeidspartner bidrar inn i
prosjektet.
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Sak nr.:
43/16
Behandling:
08.12.2016

Sektor:

Møtebehandling:

Med utgangspunkt i sekretariatets saksframlegg og innstilling ble
søknadene vurdert av styrene. Avgjørende for styrenes vurdering av
innvilgning av hver enkelt søknad var fagpanelets evaluering,
relevans til prioriteringene i årets utlysning, relevans til bruker og
brukerinvolvering (20%), økonomisk ramme, i tillegg til en helhetlig
vurdering av søknadene opp mot de andre innkomne søknadene og
mot pågående prosjekter.

Tittel:
Vurdering av KPN-søknader for innvilgning med
oppstart i 2017

FFL og JA
Saks nr.:
16/664 Doknr

Rutiner for praksis rundt habilitet ble vurdert i forkant av
styrebehandlingen. I de tilfeller der organisasjonene som
styremedlemmene representerer inngikk som partnere i prosjektene,
ble styremedlemmenes vurdert inhabile og deltok ikke i behandlngen
av søknaden.

Vedtak:

Med forbehold om Stortingets budsjettvedtak om forskningsmidler
over jordbruksavtalen og framtidige inntekter til FFL innvilges 25,2
mill. kroner i 2017 og 90,2 mill. kroner totalt til 16 KPN-prosjekter.
De innvilgede prosjektene med innvilgede summer er listet opp i
kategori A i vedlagte oversikt. Det avsettes en ramme på 46 mill.
kroner totalt til IPN-prosjekter for innvilgning i januar.
Innvilget beløp fordeles mellom FFL og JA i en størrelsesorden på
omtrent 70/30.
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Sak nr.:
44/16
Behandling:
08.12.2016

Sektor:

FFL og JA

Tittel:
Orienteringssaker desember 2016

Saks nr.:
16/664 Doknr

Møtebehandling:

Vedtak:

Datoer for styremøter 2017:
20.januar 2017
15.mars 2017
18.mai 2017
6.september 2017
24.oktober 2017
19.desember 2017

(IPN-innvilgning)
(Årsrapport/regnskap)
(KPN-skisser og utredninger)
(Dersom skisser IPN)
(Budsjettt)
(Innvilgning KPN)

