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Klima- og miljødepartementet
Kystverket
Meteorologisk institutt
Nofima
NIKU
NIKU
NILU
NILU
NINA
NINA
NIVA
Norsk Polarinstitutt
Norsk Polarinstitutt
Norut
Statens strålevern
UiT Norges arktiske universitet
UiT Norges arktiske universitet
UNIS

Tirsdag 10. mars 2015 i Framsenteret, Seminarrommet
0900 - 1500
I henhold til invitasjonsliste samt deltakere for øvrig
Salve Dahle
Rolf Johansen
Kjell Arne Hagen
Aase Tveito
Are Johnsen
Helge Markusson
Jo Aarseth
Alf Håkon Hoel
Arne Olav Berg
Hugo Parr
Svein Tore Halvorsen
Frode Kjersem
Helge Tangen
Arne Mikal Arnesen
Carsten Paludan-Müller
Elin Myrvoll
Kari Nygaard
Eldbjørg Heimstad
Norunn S. Myklebust
Sidsel Grønvik
Greta Bentzen
Jan-Gunnar Winther, senterleder
Roy B. Bruun
Ivan C. Burkow
Ole Harbitz
Anne Husebekk
Lasse Lønnum
Paul Renaud

Mandag 9. mars om kvelden holdt daglig leder Geir Schulstad et foredrag om BarentsWatch, med
tittel «Hav av kunnskap – bedre samarbeid om hav og kyst».
Sak 1

Faglige høydepunkt fra flaggskipene
En representant fra hvert av de seks flaggskipene var invitert til å orientere
innenfor en ramme på 15 minutter. Følgende presentasjoner ble gjort:



Miljøkonsekvenser av ny næringsvirksomhet i nord (MIKON) v/ Per
Fauchald
Havforsuring og økosystemeffekter i nordlige farvann v/ Haakon Hop






Sak 2

Effekter av klimaendringer på terrestre økosystemer, landskap, samfunn og
urfolk v/ Jane Jepsen
Miljøgifter – effekter på økosystemer og helse v/ Eldbjørg Heimstad.
Havisen i Polhavet, teknologi og avtaleverk v/ Arild Sundfjord
Effekter av klimaendringer på fjord- og kystøkologi i nord v/ Lis L.
Jørgensen

Presentasjonene legges ut på www.ifram.no
FLG-saker, herunder oversikt over flaggskipbevilgninger
FLG-leder Sidsel Grønvik (NINA) orienterte: «Science days» for flaggskipene
planlegges til høsten, habilitet/klagemulighet på prosjektavslag er under utredning,
insentiv- og gjennomgående midler for 2015 er fordelt og til godkjenning i FLG
(endelig godkjenning i Sentermøtet), evaluering av flaggskipene og justering av
tilhørende vitenskapelig program (opprinnelig 2011-2015) er under planlegging og
diskusjon, ny leder og nestleder i FLG velges på neste møte (18. mars).
Flaggskipene har i perioden 2011- 2015 fått tildelt NOK 170 millioner totalt fra
Klima- og miljødepartementet.
Konklusjon:
Sentermøtet ser ikke et akutt behov for en ekstern, faglig evaluering av
flaggskipene nå, da disse mest sannsynlig fortsatt justerer seg etter den forrige.
Derimot ønsker Sentermøtet en bredere evaluering av hvor Framsenteret står som
helhet i forhold til opprinnelige mål satt i beslutningsnotatet ved opprettelsen av
Sentermøtet. I denne inngår spørsmål som blant annet: Hvor står Framsenteret
internasjonalt? Gjøres de riktige grepene for fremragende forskning og formidling?
Hva har vi fått til som vi ikke ville ha fått til uten Framsenteret?
Det ble satt ned en gruppe bestående av leder for FLG (Sidsel Grønvik),
avtroppende senterleder (Jan Gunnar Winther), påtroppende senterleder (Anne
Husebekk) og Alf Håkon Hoel (HI) for å utarbeide et bakgrunnsdokument til
diskusjon på neste Sentermøte. Anne Husebekk leder arbeidet.

Sak 3

Sak 4

Sak 5

Framsenteret AS – status
Styreleder Aase Tveito orienterte. Framsenteret AS (tidligere Polarmiljøsenteret
AS) ble etablert 17.6.2010 som et resultat av utvidelsen av Polarmiljøsenteret til
Framsenteret. Framsenteret AS ivaretar fellesfunksjoner i Framsenteret, med sine
5 ansatte og et styre på 7. De fem er resepsjonist, økonomikonsulent,
forskningskoordinator, formidlingskoordinator og adm. direktør.
Forskningskoordinators orientering
Jo Aarseth orienterte:
 Besøk til Island med Universitetet i Tromsø, «cooperation in the field of
Arctic studies between Iceland and Norway”
 Besøk av ASEAN – Association of SouthEast Asian Nations (10 land)
 Refereebehandling I flaggskipene har kostet NOK 160 000 og involvert 36
eksterne referees, 90 % utenlandske
 www.ifram.no er under ombygging og snart klar for bruk
 Antall prosjekter i flaggskipene for 2015 er 73 (som i 2014)
 Vitenskapelig program for MIKON er sendt NFR for ekstern evaluering
Formidlingskoordinators orientering
Helge Markusson orienterte







Sak 6

Sak 7

Sak 8

Besøkt Oslo og Trondheim forrige uke for presentasjon av Framsenteret for
interesserte institusjoner og etater. I tillegg deltok 3 forskere og
forskningskoordinator. Gode tilbakemeldinger. Det bør vurderes om et
lignende opplegg kan lages for Bergen til høsten.
Fram Forum 2015 på 108 sider er nå presentert digitalt, og vil foreligge på
papir i inneværende uke.
Framdagen 2015 er fastsatt til fredag 13. november.
Skrivekurs for forskere blir arrangert til høsten. Stor etterspørsel.
Forskningsdagene 16.-27.9.2015 har som hovedtema «Mat».

Fond for Tromsø International School
Aase Tveito redegjorde for henvendelse fra Trint om bidrag til et fond for blant
annet å finansiere flere elever til skolen. Det var enighet i sentermøtet om å
oppmuntre til å bidra, men at dette er en sak som må avgjøres av hver enkelt
institusjon, ikke fra felles midler.
Valg av senterleder
Valgkomiteen bestående av Ole Harbitz, Eldbjørg Heimstad og Jan-Gunnar Winther
foreslo Anne Husebekk som ny senterleder for 2 år med virkning fra 10.3.2015.
Forslaget ble vedtatt enstemmig.
Norunn Myklebust takket Winther for innsatsen som senterleder. Winther på sin
side takket Sidsel Grønvik for innsatsen som leder for FLG, som skal velge ny leder
18.3.2015.
Eventuelt
1. Orientering om ARCEx. Dekanus Morten Hald orienterte sentermøtet om
Research Centre for Arctic Petroleum Exploration (Arcex), som ble etablert
i februar 2014 med bred deltakelse, også fra Framsenterinstitusjoner.
Flaggskipet MIKON bør orienteres om senteret via FLG.
2. Status for Fram 2. KLD orienterte om arbeidet med Fram2. Det ventes en
avklaring om neste byggetrinn i forbindelse med revidert budsjett som
fremlegges 12. mai 2015. Det utarbeides en argumentliste som begrunner
behovet for nytt bygg. Argumentforslag sendes Are Johnsen.
3. Arctic Frontiers 2016. Salve Dahle redegjorde for programmet 2016, som
har som tema «Miljø og industri». Arctic Frontiers Business knyttes til
sjømatgruppe.
4. NP deltakelse i sentermøtet. Fra neste sentermøte vil Winther og Geir
Andersen (avd.direktør) møte for NP. Roy B. Bruun ble takket for lang og
god innsats.
5. Neste sentermøte: 13.-14. oktober 2015 (tirsdag kveld, onsdag 0900-1500)

Referat 17.3.2015 v/ Are Johnsen, justert av Jan-Gunnar Winther

