FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA
NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE
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Sammanträdesdatum
2019-04-10

Sammanträde med Formas Forskarråd den 10 april 2019
Närvarande:
Ledamöter
Gustafsson, Lena
Balfors, Berit
Bastviken, David
Hagberg, Lovisa (punkt 4–14)
Helander, Carl-Anders
Jöborn, Anna
Lidskog, Rolf
Ljung, Karin
Olsen, Björn
Petersson, Ingrid (punkt 1–6)
Sandström, Camilla
Söderholm, Patrik (punkt 1–9)

ordförande, professor emerita
professor
professor
miljöstrateg
agronomie doktor
avdelningschef
professor
professor
professor
generaldirektör
professor
professor

Anmälda förhinder
von Schmalensee, Monica

arkitekt SAR/MSA

Övriga
Blomberg, Elisabet
Gretzer, Emma
Leth, Karin
Ljung, Kajsa
Tejme, Elisabeth
Tumpane, John (punkt 1–6)
van Schaik Dernfalk, Johanna

kommunikationschef
chef för avdelningen för samhällsbyggande
förvaltningschef
jurist
stabshandläggare, sekreterare Forskarrådet
chef för avdelningen för miljö
chef för avdelningen för areella näringar

§

Ärende

Beslut/Åtgärd

1

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

2

Protokoll från Forskarrådets sammanträde
den 7 februari och 12 mars 2019
godkändes

Till handlingarna

3

Översikt dagens möte
Föredragande: Emma Gretzer
Beslutsärenden

4

Val av vice ordförande
Föredragande: Lena Gustafsson

Forskarrådet beslutade
•

att välja ledamoten David Bastviken till
vice ordförande i Formas Forskarråd

Till protokollet förs att ordförande och vice
ordförande båda har naturvetenskaplig kompetens.
Vid behov av samhällsvetenskaplig kompetens för
hantering av ärenden i arbetsutskottet, där
generaldirektör, ordförande och vice ordförande
ingår, kan ledamot i Forskarrådet med denna
kompetens adjungeras.
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5

6

7

8

Budget 2019
Föredragande: Karin Leth

Utformning av utlysning om
Forskningsmiljöer för de globala
hållbarhetsmålen
Föredragande: Katarina Buhr
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Forskarrådet beslutade
•

att fastställa budgeten för 2019 och att för
2020–2022 fastställa budgeten som
planeringsunderlag

•

att delegera till generaldirektören att göra
justeringar i konsekvens med eventuella
förändringar i regleringsbrev

Forskarrådet beslutade
•

att avsätta 100 miljoner i budget till
utlysningen under åren 2020–2024

•

att ge Formas i uppdrag att utveckla
utlysningen enligt diskussion i
Forskarrådet inför beslut i juni 2019

Deltagande i utlysning i samarbete med
Stiftelsen för internationalisering av högre
utbildning och forskning (STINT):
Joint South Africa - Sweden Research
Collaboration
Föredragande: Johanna van Schaik
Dernfalk

Forskarrådet beslutade

Eventuella beslut efter
strategidiskussionerna 9–10 april.
Föredragande: Emma Gretzer

Forskarrådet beslutade att uppdra åt Formas att
utreda hur den årliga öppna utlysningen kan
utvecklas vidare. Formas ska särskilt fokusera på:

•

•
•
•
•

att bevilja 2 miljoner kronor totalt under
åren 2019 - 2020 för förnyat samarbete
med STINT i två utlysningar i
mobilitetsprogrammet tillsammans med
Sydafrika.

möjligheten att låta forskare tidigt i
karriären söka finansiering för fyra år
hur delutlysningen om mobilitetsstöd kan
göras mer flexibel för att bättre möta
behoven hos forskare tidigt i karriären
att göra en generell översyn av
delutlysningen för utvecklingsprojekt
möjligheten att inom befintliga
budgetramar höja finansieringsnivån
och/eller projekttiden för beviljade
projekt.

Formas ska återrapportera resultatet till
forskarrådet.
Informations- och diskussionsärenden
9

Forskningsagendan för det nationella
forskningsprogrammet för livsmedel
Föredragande: Erika Ax och Katarina
Nordqvist
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Beslutsärende
10a

Deltagande i utlysning hos Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap
Föredragande: Emma Gretzer

Punkten delades upp i en beslutspunkt och en
informationspunkt. Forskarrådet beslutade
•

att Formas tillskott av medel utökas med
som mest 350 000 kronor, i händelse att
utfallet från beredningsmötet överstiger
utlysningens beslutade totalsumma om
30 000 000 kronor

Informations- och diskussionsärenden
10b

Deltagande i utlysning hos Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap
Föredragande: Emma Gretzer

11

Studiebesök i samband med
forskarrådsmötet 25–26 september
Föredragande: Emma Gretzer

12

Återkoppling tidigare Forskarråd
Föredragande: Emma Gretzer

13

Aktuellt från Formas
Föredragande: Formas ledningsgrupp

14

Anmälningar och aktuella utlysningar
Föredragande: Emma Gretzer

Vid protokollet

Elisabeth Tejme

Justeras

Lena Gustafsson

Fördelning av medel för utlysningen beslutas av
Forskarrådet per capsulam när MSB har
genomfört beredningen

