
HERD/ landbruk: Referat fra styremøte 

25 august 2011, kl. 08:30 – 11:30 
 

 

 

Sted: SLF’s lokaler i Stortingsgaten 28 

Til stedet: Sissel Rogne, Ola Christian Rygh, Anne Kathrine Fossum, Agnar Hegrenes  

Meldt forfall: Tove Kvil, Kari Redse Håskjold og Bo Öhlmér 

Sekretariat og referent: Thor S. Larsen 

 

 

1. Godkjenning av dagsorden. 

Forslag til dagsorden ble godkjent.  

 

2. Referat fra styremøte 17.06.2011  

Referatet ble godkjent etter at siste setning i pkt. 3 annet avsnitt ble strøket. 

 

3. Behandling av klage over avslag 

Sekretariatet mottok 12.08 e-post med klage over avslag på SINTEFs prosjektsøknad 

"SUSTRADE: Sustainable optimization of regional farmed fish trade in the Western 

Balkans." Klagen ble oversendt styret 14.08. Styret behandlet klagen på møte 25.08. 

Sekretariatet refererte til telefonsamtaler med SINTEF/ Jostein Storøy og Sissel Rogne 

redegjorde for en samtale hun hadde hatt med SINTEF/ Karl A. Almås. Styret har studert 

søknaden og fagfellevurderingen på nytt. Styret bemerker: 

 

 Søknaden svarer ikke godt nok på HERD-programmets formål hvor styrking av utdanning 

og forskning i regionen er det sentrale. 

 

 Styrets vurderinger av søknaden er i tråd med fagfellevurderingene som bl.a ser på 

hvordan søknaden svarer på formålet med HERD-programmet. 

 

 Søknadsbeløpet var stort og med begrensede midler til rådighet har styret prioritert andre 

prosjekter med fokus på andre deler av verdikjeden. 

 

 Lønnsutgiftene er uforholdsmessige store. Dette bryter også med ønsket om økt aktivitet 

innen utdanning og forskning på Vest Balkan. 

 

Styret opprettholder avslaget på søknaden. Klager har anledning til å anke styrets avgjørelse 

til UD i henhold til Forvaltningslovens kap. VI. Klagen må fremsettes skriftlig til 

Utenriksdepartementet innen 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er mottatt. 

Part i saken har innsyn i sakens dokumenter i henhold til Forvaltningslovens §§ 18-19. Klagen 

bør begrunnes med bakgrunn i den informasjon departementet har lagt til grunn i forbindelse 

med det konkrete enkeltvedtak. 

 

 

4. Anmodning til UD om tilleggsbevilgning.  

Sekretariatet redegjorde for en samtale med UD v. underdirektør Svenningsen med 

forespørsel om mulighetene for en ekstrabevilgning til HERD/ landbruk, begrunnet med at 



mange gode søknader ikke kunne støttes på grunn av begrensede midler. Det ble besluttet at 

styret ved styreleder skulle sende en skriftlig anmodning. Sekretariatet skriver utkast til brev. 

 

5. Rapporteringsrutiner. 

Sekretariatet hadde sendt ut et forslag til rapportmal. Sekretariatet sjekker med UD og med 

Forskningsrådet om hva som pleier å være rapporteringsrutiner ved programmer som dette. 

Interimrapporter bør først og fremst rapportere om avvik i fremdrift og budsjetter/ forbruk. 

Sekretariatet reviderer det utsendte utkastet med tanke på dette. 

 

6: Reise til regionen.  

Mensur Vegara deltok da denne saken ble diskutert. Det ble besluttet at styret reiser til 

Sarajevo 4 oktober med ankomst 12:15. Det er ønskelig med møte med ambassaden og andre 

relevante institusjoner snarest mulig etter ankomst og deretter middag med ambassaden, 

rector/ deputy-rector for University of Sarajevo og andre sentrale personer. Det bør arrangeres 

en workshop ved University of Sarajevo om formiddagen 5 oktober der flest mulig 

prosjektledere og samarbeidspartnere kan delta. Styret reiser til Mostar om ettermiddagen for 

tilsvarende møter der 6 oktober om og returnerer til Sarajevo om ettermiddagen. Returen bør 

brukes til å besøke prosjekter og steder som kan være av interesse. Formiddagen 7 oktober 

benyttes til nytt besøk ved University of Sarajevo for å se på laboratoriefasiliteter og nye 

møter med ambassaden, SIDA m.m. i den grad tiden tillater det. Retur til Norge fra Sarajevo 

12:55. 

 

Sekretariatet og Mensur Vegara utarbeider forslag til program. Mensur Vegara anmodes om å 

delta på reisen og å legge forholdene til rette for besøk og møter. 

 

Det var tidligere besluttet at varamedlemmer til styret ikke skulle være med på reisen. Men 

fordi Kari Redse Håskjold er forhindret ber styret om at Bo Öhlmér blir med.  

 

7: Seminar 27 september. 

Styret planlegger et seminar tirsdag 27 september kl. 10:00 hos SLF. Styret vil da orientere 

om status for programmet, foreløpige planer for besøksreisen m.m. Det er også viktig for 

styret å få oppdateringer om prosjektenes status, fremdrift, uforutsette utfordringer m.m. 

Seminaret gir anledning for prosjektlederne å bli bedre kjent med hverandres planer og å 

diskutere muligheter for samarbeid i en eller annen form.  Styret vil samtidig be om en 

oversikt over hvem som kan delta på workshop/ møter i Sarajevo 5 oktober og/eller i Mostar 6 

oktober. Sekretariatet sender invitasjon til ledere for prosjekter som har fått støtte over 

HERD/ landbruk. 

 

8: Eventuelt.  

Styret ba sekretariatet om å ordne med en blomsterhilsen til Kari Redse Håskjold som ikke 

har kunnet møte på grunn av sykdom. 

 


