Referat fra styremøte 3/17
Tid: 26.9. 2017 kl. 10.00-13.15
Sted: NINA-huset, Trondheim
Forfall: Vigdis Vandvik og vara Fridtjov Mehlum
Til stede:
Bror Yngve Rahm
Yngve Svarte
Christian Steel
Astrid Brekke Skrindo
Gro I. Van der Meeren
Toril Loennechen Moen
Dessuten møtte:
Nils Valland
Sak 16/17

Godkjenning av referat fra styremøte 2/2017

Vedtak:
Referat fra styremøte 2/2017 ble godkjent uten merknader.
Sak 17/17

Godkjenning av protokoll sak 15/17

Vedtak: Protokoll fra sak 15/17 ble godkjent uten merknader.

Sak 18/17

Orienteringssaker

Sakspapirer: Notater fra kst. direktør:
- Lokaler for Artsdatabanken (vedlagt saksdokument)
- Kartleggingsapplikasjon for naturtyper og arter (vedlagt saksdokument)
Vedtak: Styret tar de fremlagte saker til orientering.
Sak 19/17
-

Direktørstilling (O/D)-sak
Muntlig redegjørelse fra styreleder

Vedtak: Styret vedtar anbefaling fra styreleder når det gjelder lønnsplassering. Styreleder og
rådgivende gruppe har det videre ansvar for eventuelle lønnsforhandlinger.

Sak 20/17

Virksomhetsoverdragelsen (O/D)-sak

Sakspapirer: Notat fra kst. direktør (vedlagt saksdokument fra Klima- og miljødepartementet)
Vedtak: Styret tar den fremlagte saken til orientering og ber direktøren om å følge opp dette
videre. Styret stiller seg til rådighet for deltakelse i utformingen av vedtekter for
Artsdatabanken.

Sak 21/17

Aktivitetsrapport 2. tertial 2017 (V-sak)

Sakspapirer: Notat av 18.9.17 fra kst. direktør.
Vedtak: Styret tar den fremlagte aktivitetsrapport til orientering. Styret vedtar de foreslåtte
utsettelser der det er avvik. Styret ber direktør å treffe tiltak for å redusere risiko for
ytterligere avvik.
Sak 22/17

Regnskapsrapport 2. tertial 2017 og revidert budsjett for 2017 (V-sak)

Sakspapirer: Notat av 14.9.17 fra direktøren.
Vedlegg:
I: Regnskapsrapport pr. 30.8.17 og revidert budsjett
Vedtak: Styret tar den fremlagte regnskapsrapport pr. 2. tertial 2017 til orientering.
Styret vedtar det fremlagte forslag til revidert budsjett for 2017.
Sak 23/17

Tildeling av tilskudd – digital formidling «Arter på nett» (V-sak)

Sakspapirer: Notat av 19.05.17 fra direktøren.
Vedlegg:
I: Arter på nett - Mottatte søknader 2017
Toril Loennechen Moen og Gro Van der Meeren sa seg inhabile og fratrådte under
behandlingen av denne saken.
Vedtak:
Styret vedtar at det bevilges totalt kr 1 729 000,- som tilskudd til arbeid med Arter på nett for 2017.
Ytterligere tildelinger av tilskudd etter rangert rekkefølge gis hvis Artsdatabankens reviderte budsjett
åpner for det. Følgende søknader innvilges støtte:

*Søknad 7_2017 innvilges støtte med forbehold om at rettigheter til gjenbruk av innhold i åpne
lisenser avklares.

Sak 24/17

Tildeling av tilskudd til kartlegging av arter (Artsprosjektet) (V-sak)

Toril Loennechen Moen og Gro Van der Meeren sa seg inhabile og fratrådte under
behandlingen av denne saken.
Sakspapirer: Notat av 19.9.17 fra kst. direktør.
Vedlegg:
Rapport fra ekspertpanelet
Tilskuddsbrev (2) fra Miljødirektoratet
Vedtak:
Styret vedtar at det bevilges kr 20,430 millioner til kartlegging av arter for perioden 2018-2021.
Relevans i forhold til utlysningen, faglig kvalitet og gjennomførbarhet var avgjørende kriterier
ved utvelgelse av søknader for finansiering. Det tas forbehold om Stortingets godkjenning av
Statsbudsjettene for hhv. 2018, 2019, 2020 og 2021.
Følgende prosjekter fikk innvilget støtte:

Sak 25/17

Kartleggingskoordinering (O/D-sak)

Sakspapirer: Notat av 19.9.17 fra kst. direktør.
Vedlegg:
I. Tilskuddsbrev fra Miljødirektoratet til Artsdatabanken av 15.05.2017
II. Tilskuddsbrev fra Miljødirektoratet til Artsdatabanken av 29.06.2017
III. Tilskuddsbrev fra Artsdatabanken til Sabima av 4.7.2017
Vedtak: Styret tar den fremlagte saken til orientering og ber direktør om å følge opp dette
videre.
Sak 26/17

Strategisk plan 2018-2022, revidert framdriftsplan (V-sak)

Sakspapirer: Notat av 18.9.17 fra kst. direktør.
Vedlegg:
Rapport fra ekspertpanelet
Tilskuddsbrev (2) fra Miljødirektoratet

Vedtak: Styret tar den fremlagte saken til orientering og ber direktør om å følge opp dette
videre.

Sak 27/17

Eventuelt

Styremøtet berammet 13.des. flyttes fra Bergen til Oslo for å gi mulighet for et møte med
KLD.

Referent:
Nils Valland

