PROTOKOLL
fra
møte i Forskningsstyrene
Torsdag 8. mars 2018 kl. 09:30
i
Landbruksdirektoratet
Møte nr. 2/2018

Møtet ble hevet kl 15:45.
Til stede:

Anne Kathrine Fossum, Arnstein Røyneberg, Olaf Godli,
Kristin Taraldsrud Hoff, Lars Iver Wiig, Sigrid Helland,
Siri Anzjøn

Forfall:

Terje Sletnes

Fra
Landbruksdirektoratet:

Eline Kvamme Hagen, Elin Brekke, Heidi Engeset.
Annette Hovdal deltok i sak 14/18

Saksliste:
08/18

Protokoll styremøte 14. februar 2018

09/18

Årsrapport 2017 for FFL

10/18

Årsmelding 2017 for JA

11/18

Utlysning av forskningsmidler: forskningsprioriteringer for 2019

12/18

Utlysning av midler til utredninger og forprosjekter

13/18

Vurdering av fordelingsnøkkel IPN-Forskerprosjekt

14/18

Ny behandling av klage - prosjekt 267830

15/18

Sluttrapporter per mars 2018

16/18

Eventuelt

Landbruksdirektoratet

Sak nr.:
08/18
Behandling:
08.03.2018

Side: 2 av 11

Sektor:
Tittel:
Protokoll styremøte 14. februar 2018

FFL/JA
Saks nr.:
18/1119 Doknr

Møtebehandling:

Vedtak:

Protokoll fra styremøtet for FFL og JA 14. februar 2018 godkjennes.

Landbruksdirektoratet

Side: 3 av 11

Sak nr.:
09/18
Behandling:
08.03.2018

Sektor:

Møtebehandling:

Styret drøftet utkastet til årsrapport for FFL og ga innspill til endringer.

Vedtak:

Tittel:
Årsrapport 2017 for FFL

FFL
Saks nr.:
18/1119 Doknr

Årsrapport og regnskap for Fondet for forskningsavgift på
landbruksprodukter (FFL) godkjennes med de endringer som ble
anført.

Landbruksdirektoratet

Side: 4 av 11

Sak nr.:
10/18
Behandling:
08.03.2018

Sektor:

Møtebehandling:

Styret drøftet utkastet til årsmelding for JA og ga innspill til endringer.

Vedtak:

Tittel:
Årsmelding 2017 for JA

JA
Saks nr.:
18/1119 Doknr

Årsmelding og regnskap for Forskningsmidler over jordbruksavtalen
(JA) godkjennes med de endringer som ble anført.

Landbruksdirektoratet

Side: 5 av 11

Sak nr.:
11/18
Behandling:
08.03.2018

Sektor:

Møtebehandling:

Prioriteringer av forskningsområder for kommende utlysninger gjøres
på grunnlag av føringer for bruk av forskningsmidlene, som utgår fra
formål og retningslinjer/vedtekter for FFL og JA, Jordbruksavtalen og
innspill fra næring og FoU-miljøer innen jordbruk og matindustrien.

Tittel:
Utlysning av forskningsmidler:
forskningsprioriteringer for 2019

FFL/JA
Saks nr.:
18/1119 Doknr

Styrene drøftet de hovedprioriteringene som var foreslått . Det ble
påpekt at alle prosjekter skal bidra til økt konkurransekraft og
lønnsomme og bærekraftige verdikjeder, og at dette bør stå i
innledningen.
Styrene ble enige om følgende hovedtema for utlysningen:
• Økt bærekraftig matproduksjon basert på norske ressurser over hele landet
• Økt utnyttelse av biomasse
• Reduserte klimagassutslipp og klimatilpasset produksjon
• Ny teknologi
• Mattrygghet og helse
• Næringens samfunnsøkonomiske betydning

Vedtak:

Styrene vedtar utlysningsteksten som er beskrevet i saken med de
innspill som framkom i møtebehandlingen.
Sekretariatet gis mandat til å gjøre justeringer og endringer av
utlysningsteksten i tråd med styrenes signaler.
Det kan innvilges for ca. 22 mill. kroner fra FFL og 8,5 mill. kroner fra
JA til forskningsprosjekter i 2019, totalt 30,5 mill.kroner.

Landbruksdirektoratet

Side: 6 av 11

Sak nr.:
12/18
Behandling:
08.03.2018

Sektor:

Møtebehandling:

Det framlagte forslaget til utlysningstekst er basert på fjorårets
utlysning, og tar utgangspunkt i landbrukspolitiske føringer og
prioriterte områder i jordbruksavtalen, samt innspill fra næringen.
Styrene drøftet forslaget og og kom med innspill til endringer.
Verdiskaping og konkurransekraft er førende, og potenialet innen
bioøkonomien bør også i år løftes opp i utlysningen.

Tittel:
Utlysning av midler til utredninger og
forprosjekter

FFL/JA
Saks nr.:
18/1119 Doknr

Styrene ønsket å fjerne nedre beløpsgrense for utredninger og
forprosjekter på 100 000 kroner for å ikke ekskludere mindre
prosjekter, men vil beholde øvre grense på 500 000 kroner.

Vedtak:

Styrene for FFL og JA vedtar en åpen utlysning på midler til
utredninger og forprosjekter i tillegg til føringene fra Jordbruksavtalen.
Sekretariatet gis mandat til å justere/endre på utlysningsteksten
beskrevet i saken i tråd med styrenes signaler.
Styrene vedtar to søknadsfrister for 2018, 20. april og 1. november.
Ønsket prosjektstørrelse er inntil 500 000 kr, og ønsket varighet er 12 år.
Det settes av 1,336 mill. kroner fra JA til utredninger/forprosjekter i
2018. Det settes av 1,139 mill. kroner til forprosjekter fra FFL i 2018.

Landbruksdirektoratet

Side: 7 av 11

Sak nr.:
13/18
Behandling:
08.03.2018

Sektor:

Møtebehandling:

Styra drøfta fordeling av midla mellom IPN og Forskarprosjekt. Med
bakgrunn i den kunnskapen ein har no, er det ikkje grunnlag for å
endre gjeldande fordelingsnøkkel, men sekretariatet bør jobbe vidare
med saka med sikte på ny vurdering til hausten.

Vedtak:

Tittel:
Vurdering av fordelingsnøkkel IPNForskerprosjekt

FFL/JA
Saks nr.:
18/1119 Doknr

Styra vidarefører gjeldande fordelingsnøkkel for IPN- og
Forskarprosjekt i høvet 1/3 og 2/3 for utlysinga i 2018.
Sekretariatet legg fram ei ny vurdering hausten 2018, som grunnlag
for å vurdere endringar ved utlysing av midlar i 2019.

Landbruksdirektoratet

Sak nr.:
14/18
Behandling:
08.03.2018

Side: 8 av 11

Sektor:
Tittel:
Ny behandling av klage - prosjekt 267830

FFL/JA
Saks nr.:
18/1119 Doknr

Møtebehandling:
Landbruks- og matdepartementet har opphevet styrenes vedtak i sak
18/17 om å opprettholde vedtak om avslag på søknad om
forskningsmidler fra Veterinærinstituttet. Dette gjelder prosjekt
267830.
I tråd med departementets innvendinger til klagebehandlingen ble det
innhentet utfyllende begrunnelser fra de tre fagekspertene som
vurderte søknaden. Styrene drøftet klagen i lys av denne nye
informasjonen, og kom fram til at det ikke har kommet til nye
momenter som tilsier at klagen skal tas til følge.
Vedtaket på møtet ble som følger:
Etter en ny vurdering opprettholder styrene vedtaket om
avslag på søknad «267830 Mycotoxins in organically and
conventionally produced oats – An epidemiological study of
agronomic and climatic influences».
Styrene gir sekretariatet fullmakt til å oversende klagen i tråd
med informasjonen og vurderingene som er lagt fram i saken
og med styrenes vurdering til Landbruks- og
matdepartementet.
Sekretariatet gjorde imidlertid en feil i saksforberedelsene til styrene,
noe som medførte at siste del av styrevedtaket ikke ble riktig. I
Landbruks- og matdepartementets vedtak oppheves styrenes vedtak
og de sendte derfor saken tilbake for ny behandling, jf.
forvaltningsloven § 34 siste ledd. Etter den nye behandlingen av
søknaden skal styrene derfor sende nytt vedtak til
Veterinærinstituttet, og ikke til Landbruks- og matdepartementet.
Med bakgrunn i dette sendte sekretariatet 16.mai forslag til styrene
om ny formulering av vedtaket, samt forslag om vedtaksbrev til
Veterinærinstituttet. Styrene har via korrespondanse på e-post stilt
seg bak forslagene og godkjent styrevedtaket og vedtaksbrevet til
Veterinærinstituttet.

Landbruksdirektoratet

Vedtak:

Side: 9 av 11

Etter en ny vurdering vedtar FFL/JA-styret å avslå Veterinærinstituttet
sin søknad om forskningsmidler til prosjekt «267830 Mycotoxins in
organically and conventionally produced oats – An epidemiological
study of agronomic and climatic influences».
Sekretariatet gis fullmakt til å sende vedtak med styrenes beslutning
og vurderinger til Veterinærinstituttet.

Landbruksdirektoratet

Side: 10 av 11

Sak nr.:
15/18
Behandling:
08.03.2018

Sektor:

Møtebehandling:

Sekretariatet redegjorde for sluttrapporter for fullførte prosjekter.

Vedtak:

Tittel:
Sluttrapporter per mars 2018

Styrene godkjenner sluttrapportene

FFL/JA
Saks nr.:
18/1119 Doknr

Landbruksdirektoratet

Side: 11 av 11

Sak nr.:
16/18
Behandling:
08.03.2018

Sektor:

Møtebehandling:

1. Regler for klageadgang
I tilknytning til forskningsstyrenes behandling av sak 14/18 ble det
reist spørsmål vedrørende gjeldende regler for klageadgang for
søkere på forskningsmidler. Styrene påpeker at det er ulik adgang for
søkerne til å klage på søknadsbehandling i henholdsvis Norges
Forskningsråd og styrene i FFL/JA, og at det er noen grunnleggende
prinsipielle og praktiske utfordringer med klageadgangen til styrene i
FFL/JA slik den er i dag.
Styrene ønsker et møte med LMD hvor en ser nærmere på dette.

Tittel:
Eventuelt

FFL/JA
Saks nr.:
Doknr

2. Felles styremøte med BIONÆR
Etter møteplanen for 2018 er det lagt opp til et felles møte mellom
styrene i FFL/JA og BIONÆR 12. september. BIONÆR har imidlertid
fremmet et ønske om at en heller legger opp til et felles styremøte
når IPN-søknadene skal behandles i februar 2019. Dette for å sørge
for god samhandling og en best mulig behandling av søknadene slik
at de beste prosjektene blir prioritert.
Styrene i FFL/JA ser positivt på dette og sekretariatet følger opp i
forbindelse med møteplanleggingen for neste år.

