REFERAT SENTERMØTE
Framsenteret
Dato/sted
Tidsrom
Referat sendes
Til stede:
Akvaplan-niva
Bioforsk
CICERO
Framsenteret AS
Framsenteret AS
Framsenteret AS
Framsenteret AS
Havforskningsinstituttet
Kartverket
Klima- og miljødepartementet
Klima- og miljødepartementet
Nofima
NGU
Norsk inst. for skog og landskap
NIKU
NIKU
NILU
NILU
NINA
NIVA
NMBU
Norsk Polarinstitutt
Norsk Polarinstitutt
Norut
Nærings- og fiskeridepartementet
Statens strålevern
Statens strålevern
Statsbygg
UiT Norges arktiske universitet
UNIS

Onsdag 22. oktober 2014 i Framsenteret,
Seminarrommet
0900 - 1445
I henhold til invitasjonsliste samt deltakere for øvrig
Salve Dahle
Odd A. Finnes
Kristin Halvorsen
Aase Tveito
Are Johnsen
Helge Markusson
Jo Aarseth
Alf Håkon Hoel
Merete Rødum
Hugo Parr
Svein Tore Halvorsen
Magnar Pedersen
Jan Cramer
Finn-Arne Haugen
Inga Fløisand
Elin Myrvoll
Aasmund Fahre Vik
Eldbjørg Heimstad
Sidsel Grønvik
Greta Bentzen
Lindis Skipperud
Jan-Gunnar Winther, senterleder
Roy B. Bruun
Ivan C. Burkow
Olav Rostad
Per Strand
Inger Eikelmann
Robert Ekanger
Anne Husebekk
Ole-Arve Misund

Tirsdag 21.10. om kvelden holdt assisterende direktør Jens Sunde en orientering om Meteorologisk
institutt (MET), som har søkt medlemskap i Framsenteret. Søknaden ble behandlet under sak 8.
Sak1

Statsbudsjettet 2015
Det er positivt at bevilgingen på ca 52 mill kr til Framsenteret opprettholdes i 2015.
Departementet vil se på helheten ved fordeling av midlene, og prosessen vil være
som tidligere. Det er ikke noen øremerket bevilgning til enkelte flaggskip, det betyr at
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den budsjettmessige økningen på 15 millioner kr fra 2013 til 2014, ikke er bundet til
MIKON.
Nærings- og fiskeridept har fått en økning på marin side.
Kunnskapsdept vil motta innspill vedrørende finansiering av prosjektet KOAT.

Sak 2

Konklusjon: Sentermøtet ønsker at flere departement engasjerer seg budsjettmessig i
Framsenteret, først og fremst NFD og KD.
Status for utvidelse – Fram2
KLD orienterte om statsbudsjettets formulering («I 1. halvår 2015 vil Regjeringa
komme tilbake til spørsmåla om eit nybygg for Framsenteret i Tromsø når det er gjort
en ny gjennomgang av kostnadene og behova»). KLD har 9.9.gitt Statsbygg i oppdrag å
se på kostnader og behov med frist 27.10.2014.
Statsbygg orienterte om det oppdraget som er gitt og hvordan man arbeider. Viktige
elementer er passivhusstandard, kuttliste og muligheter for sambruk av arealer.
Sambruk ble understreket som et potensiale som det er viktig å ha fokus på.
Arktisk råds rolle i bygget ble påpekt som særlig viktig.
Sentermøtet diskuterte å skrive brev til energi-og miljøkomiteen på Stortinget for å
beskrive behovet for nytt bygg. Flere støttet et slikt initiativ, andre påpekte at
senterdeltakere som er forvaltningsetater må formidle sine syn direkte overfor eget
departement.

Sak 3

Sak 4

Hotellplaner
Det ble redegjort for planer om hotell på nordsiden av Framsenteret. Sentermøtet ga
uttrykk for stor skepsis til et bygg som betydelig reduserer brukskvaliteten for minst
60 kontorer i Framsenteret. KLD vil sende et tilleggspunkt til Statsbyggs oppdrag, om
at problemene med skygge for kontorene i nåværende bygg må finne en løsning før
avtalen om makeskifte kan ferdigstilles og undertegnes.
MIKON – prosess og status
Nestleder Anita Evenset redegjorde for arbeidet med MIKON (Miljøkonsekvenser av
næringsvirksomhet i nord). I 2014 har prosjektet hatt til disposisjon 7 mill kr., herav
1,8 mill som ble overført fra gjennomgående midler. Vitenskapsplan er ferdig, og
sendt til flaggskipledere før den sendes KLD. Planen blir evaluert eksternt gjennom
Norges forskningsråd i 2015.
Sentermøtet tok redegjørelsen til etterretning.
FLG-saker
FLG-leder Sidsel Grønvik orienterte.
Forskningsledergruppen hadde møte 22. mai, og nytt møte er berammet til
24.10.2014. Det har også vært gjennomført et møte med flaggskiplederne i
september. Det er vedtatt felles søknadsfrist (1.11.) for alle flaggskipene.
Flaggskipene MIKON og Fjord-og kyst tok initiativ til å utarbeide en søknad med 8
institusjoner i Framsenteret som deltakere i den store (240 mill kr) utlysing fra NFR
(Økosystempåvirkning – naturens respons på endringer i klima og miljø). Det knytter
seg spenning til utfallet.
Posten på 1,8 mill kr ble godkjent overført fra gjennomgående midler til MIKON.
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Søknad fra MET om deltakelse i Framsenteret ble anbefalt innvilget.
I møte 24.10. vil spørsmål om evaluering av den faglige aktiviteten bli drøftet – FLG
ønsker å være i forkant.
Sentermøtet tok redegjørelsen til etterretning.
Sak 5

Prosjekttildeling, habilitet og kvalitetssikring i flaggskipene
Notat datert 1.10.2014 fra FLG-leder og forskningskoordinator var sendt ut med
forslag til endringer på basis av sentermøtets ønske i møte 2.4.2014.
Sentermøtet ønsker at prosjektsøknader til flaggskipene som har fått avslag eller fått
redusert tildelingsbeløp skal gis en redegjørelse med begrunnelse for dette. Samtidig
skal søkeren underrettes om hvordan habilitet har vært håndtert i
behandlingsprosessen. Sentermøtet ber FLG diskutere saken og gjøre nødvendige
tilføyelser under retningslinjer for flaggskipledelse. Sentermøtet mener også at det
skal være en mulighet for å klage på søknadsavslag i flaggskipene, og ber FLG utmeisle
prosedyrer for dette.

Sak 6

Forskningskoordinators orientering
Publikasjonslisten (som var vedlagt) har vært forelagt både flaggskiplederne og FLG,
som mener at
 Listen bør offentliggjøres
 Listen er et bevis på at Framsenteret kvalitativt gjør det bra
 Publikasjonene på listen er helt eller delvis finansiert av Framsenteret
Insentivmidler lyses ut med frist medio januar.
Utenriksdepartementet kan søkes etter ett års pause, dvs søkes på nytt i januar 2015.
Framprisene deles ut på Framdagen 13. november. Det er innkommet 6 forslag til
formidlingspris, 4 til forskningspris. FLG blir forelagt til diskusjon hvorvidt
aldersgrensen på 40 år for forskningsprisen bør revurderes.
Forskningsdatabasen i Framsenteret. Sentermøtet bifaller en videreutvikling av
forskningsdatabasen med mål om å gjøre denne offentlig. Samtidig må den nye
løsningen gjøre det mulig å koble basen opp mot eksisterende publiseringsbaser, som
CRIStin, ved en senere anledning, for både å hindre dobbeltrapportering, men også for
å sikre at forskningsresultatene i Framsenteret når så bredt ut som mulig.

Sak 7

Formidlingskoordinators orientering
 Deltatt i Science in the city, København i juni
 Organisert og gjennomført “Forskerne kommer”, et tilbud til videregående
skoler og lokalsamfunn i Nord- og Sør-Troms
 Fram Forum vil prioritere elektronisk utgave foran trykt
 Høstkonferansen for forskning.no arrangeres 28.-29. oktober, med 100
deltakere og UiT og Framsenteret som arrangører
 Framdagen går av stabelen 13. november
 Skrivekurs for forskere finner sted 9.-10. desember – fulltegnet
 Framsenteret vil presentere aktuell forskning under Arctic Frontierskonferansen
Sentermøtet tok redegjørelsen til etterretning.
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Sak 8

Sak 9

Meteorologisk institutt – søknad om medlemskap
MET søkte 31.3.2014 om medlemskap i Framsenteret. Søknaden har vært forelagt
Forskningsledergruppen, som i møte22.5.2014 enstemmig støttet søknaden. Ass.
direktør Jens Sunde presenterte MET og bakgrunnen for søknaden i sentermøte
21.10.2014. Sentermøtet diskuterte søknaden i ordinært møte 22.10., og gikk
enstemmig inn for å ønske MET velkommen som medlem i Framsenteret. Denne
anbefalingen oversendes KLD, som koordinerer den departementale behandling med
sikte på endelig avgjørelse om deltakelse.
Valgkomite for valg av senterleder
Sentermøtet utpekte enstemmig følgende valgkomite for valg av ny senterleder:
Eldbjørg Heimstad, NILU
Ole Harbitz, Statens strålevern
Jan-Gunnar Winther, Norsk Polarinstitutt
Sentermøtet vedtok dessuten følgende:
 Hver enkelt medlemsinstitusjon tilskrives og bes om forslag til kandidat
 Det forutsettes at de som foreslås er bosatt i og virker fra Tromsø
 Som kandidater kan også stedlig leder foreslås
 Det tas sikte på å avholde valg av senterleder i førstkommende sentermøte

Sak 10

Eventuelt
1. Salve Dahle orienterte om forberedelsene til Arctic Frontiers.
2. Neste sentermøte: mandag – tirsdag 9.-10.3.2015. Det tas sikte på et foredrag
om Barents Watch 9.3. kl 1900.
3. Finn-Arne Haugen orienterte om fusjonen av Norsk institutt for skog og
landskap, Bioforsk og Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning, som
etter planen skal iverksettes pr 1. juli 2015.

Tromsø 4.11.2014
Referat v/ Are Johnsen, justert av Jan-Gunnar Winther
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