Referat FLG – møte 9. november 2016, 10:00 – 14:00, møterom Pyramiden,
Framsenteret
Tilstede:























Anita Evenset (ApN, leder FLG, nestleder MIKON)
Elin Rose Myrvoll (NIKU, nestleder i FLG)
Jo Jorem Aarseth (Framsenteret AS, sekretær FLG)
Helge Markusson (Framsenteret AS, fra 12:30)
Eldbjørg S. Heimstad (NILU, leder Miljøgifter)
Rolf Ims (UiT – Norges Arktiske Universitet, leder Terrestrisk)
Maria Fossheim (HI)
Melissa Chierici (HI, leder Havforsuring)
Nalan Koç (NP, nestleder Havforsuring)
Per Fauchald (NINA, leder MIKON)
Torkild Tveraa (NINA, nestleder Terrestrisk)
Vivian Jakobsen (Kystverket)
Børge Damsgaard (UNIS)
Pål Vegar Storeheier (UiT – Norges Arktiske Universitet)
Lis Lindal Jørgensen (HI, leder Fjord og kyst)
Eirik Mikkelsen (Norut)
Louise Kiel Jensen (Statens Strålevern)
Kine M. Karlsen (Nofima)
Marit Jørgensen (NIBIO)
Mette Ravn Midtgard (SINTEF, nestleder Polhavet)
Knut Stalsberg (NGU)
Paul Renaud (ApN, til sak 8: Eventuelt)

Ikke tilstede:






Meteorologisk institutt
NMBU
Statens Kartverk
Veterinærinstituttet
CICERO
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Sak 1: Orientering om status i flaggskipene/erfaringer med årets elektroniske utlysning
Terrestrisk (Rolf Ims)






Flaggskipet fikk 15 søknader inn til fristen, og alle disse prosjektene er godt spredt på
de 5 arbeidspakkene og inkluderer både tverrfaglige og rene samfunnsvitenskapelige
prosjekter
14 av 15 prosjekter er NFR-prosjekter eller allerede kvalitetssikret i NFR, og flaggskipet
trenger derfor kun ekstern evaluering av en søknad i år
Flaggskipet viderefører sine formidlingsprosjekter også i 2017
Flaggskipet opplevde litt småkluss med den elektroniske søknadsprosessen i år, men
det fungerte stort sett greit. Ønsker egen knapp for opplasting av flere PDFdokument

Miljøgifter (Eldbjørg S. Heimstad)







2016: 14 prosjekter (noen flerårige)
Flaggskipmøte avholdt i mai og desember 2016, ledergruppemøte september 2016 før
søknadsfrist
Søknadsfristen 1. november: Åpen prosess med føringer mot forvaltningsrelevant
forskning og kartlegging av behov i forvaltningen
Ønsker større initiativ inn mot EU
2017: 23 søknader der 10 ikke er kvalitetssikret på forhånd. Disse sendes ut til
kvalitetssikring via forskningskoordinatoren
Tilbakemelding på søknadsprosedyren på ifram.no: Ønsker egen knapp hvis mulig for
opplasting av flere PDF-dokument (CVer, NFR evaluering) koblet til
prosjektbeskrivelsen.

Havforsuring (Melissa Chierici)








12 søknader kom inn i 2017 og det er siste finansieringssår for en rekke av disse
4 arbeidspakker fordeler feltarbeidet i Norskehavet, Polhavet og Barentshavet
Flaggskipet har et samarbeid med India på målerigger i Kongsfjorden på Svalbard
Flaggskipet har gjennomført en betydelig datainnsamling, også i forbindelse med NICE prosjektet, og har fått fart på vitenskapelige publikasjoner (12 papers i 2015/2016)
Et insentivmiddel prosjekt ser på skalltykkelse og havforsuring hos vingesnegl
Flaggskipet har gjennomført et prosjekt på forskningsstasjonen på Kvaløya og
infrastrukturen fungerte bra
Tilbakemelding på søknadsprosedyren på ifram.no: Ønsker egen knapp for opplasting
av flere PDF-dokument
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Polhavet (Mette Ravn Midtgard)




Flaggskipet fikk inn 7 nye søknader til fristen 1. november, det trengs kvalitetssikring
på kun 2 av disse.
8 prosjekter vil videreføres fra 2016
Polhavet er fornøyd med årets elektroniske søknadsprosedyre og synes den har
fungert fint

MIKON (Per Fauchald)







Flaggskipet har kommet inn i en god driftsfase
I 2016 hadde flaggskipet 11 prosjekter fordelt på 3 arbeidspakker. Prosjektene har
høy kvalitet
Flaggskipet har avholdt to møter og har gjennomført en helt åpen utlysning for 2017
Det kom inn 13 nye søknader (23 totalt) for 2017, flest til arbeidspakke 2
8 søknader trenger ekstern evaluering
MIKON er fornøyd med søknadsprosedyren på ifram.no

Fjord og kyst (Lis Lindal Jørgensen)








2016: 28 søknader kom inn der 21 fikk midler, så søknadene har god uttelling
Flaggskipet fortsetter med å finansiere mange «små» prosjekter
2017: 12 nye søknader, totalt søknadsbeløp for nye søknader og søknader for
videreføring er på ca. NOK 10 mill. Dette har holdt seg stabilt en del år nå
10 søknader trenger ekstern kvalitetssikring
Flaggskipet ser behov for flere søknader relatert til Barentshavet
Flaggskipet ser flere berøringspunkter mellom Polhavet og Fjord og Kyst
Fjord og Kyst tar sammen med Framsenteret AS nå initiativ til å finne kanaler for god
og effektiv formidling av forskningen i flaggskipet til forvaltningen. Forvaltningen vil
kontaktes nærmere for å kartlegge deres ønsker og behov

Oppsummering/konklusjon:
Forskningskoordinatoren tar innspillene til den elektroniske søknadsprosessen videre og
inkorporerer endringene allerede til utlysningen av insentivmidler som offentliggjøres før jul
med tentativ søknadsfrist 1. februar 2017.
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Sak 2: Reell klagemulighet på flaggskiptildelinger


Formulering i endelig godkjenning/tildelingsbrev

Hvor reell er egentlig klagemuligheten på avslag på søknader til flaggskipene? Både tid og
midler er begrenset og midlene er ofte allerede «delt ut» via prioriterte lister når en klage har
mulighet til og sendes inn. Det er kun mulig å klage på formelle feil i søknadsbehandlingen
eller brudd på retningslinjer ved flaggskipledelse relatert til søknadsbehandling.
FLG diskuterte dokumentet for klageprosedyre på flaggskiptildelinger som ble godkjent av
FLG på høsten 2015. FLG hadde flere merknader til dokumentet slik det foreligger per nå:







«Misuse of Authority» må defineres nærmere
Inhabilitet må inn i teksten
Er dokumentet for enkelt m.h.p. juridiske aspekter?
Er det entydig hva «procedural error» i teksten refererer til?
En nærmere definisjon av formelle feil trengs
Er dokumentet underlagt forvaltningsloven?

FLG gjorde oppmerksom på at flaggskiplederne er tildelt en tillit som ikke kan underlegges for
tungvint byråkrati for å fungere. Samtidig er det svært viktig å være ryddig på dette og ha gode
prosedyrer, både internt og eksternt. Rettferdighetsfølelsen står sterkt i klagesaker.
For prosjekter som klager og får medhold er utfordringen å få tildelt midler når disse allerede
er fordelt. Klageprosedyren må ikke forlenge den allerede svært korte tiden fra tildeling fra
KLD og en nødvendig oppstart av prosjekter i inneværende år. Mulige finansielle løsninger for
prosjekter som klager og får medhold: Insentivmidler, Framsenteret AS, pott fra flaggskipene,
«garantert» tildeling fra flaggskipet neste år.
Konklusjon:
Leder og nestleder i FLG utarbeider sammen med forskningskoordinator et nytt dokument for
klageprosedyrer i flaggskipene og sirkulerer dette i FLG (frist: innen neste sentermøte 16. mars
2017). Ledergruppa ber samtidig medlemmene om å komme med tilbakemeldinger i den
første runden av dokument-behandlingen. Flaggskipene og Framsenteret AS bes ta stilling til
finansielle bidrag til en klagepott.
Sak 3: Insentivmidler 2017/Science Days?


Inn med formidlingsprosjekter?

Insentivmidlene for 2017 lyses ut før jul. Det tas utgangspunkt i samme tildeling fra KLD som i
fjor, NOK 3 500 000 totalt. Utlysning og søknadsprosedyre vil denne gang kun skje på ifram.no,
etter mal av prosedyrene for flaggskipsøknader. Forskningskoordinatoren tar alle innspill til
funksjonaliteten av årets elektroniske flaggskipsøknad-prosess inn i insentivmiddelutlysningen.
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FLG diskuterte om støtte til formidlingsprosjekter skulle tas inn i kriteriene for
insentivmidlene. Her ble bidrag til finansiering av formidling fra Framsenteret AS og
flaggskipene diskutert.
Fram Science Days ble avholdt første gang i 2015, da i regi av Havforsuring, Fjord og Kyst og
Polhavet. Midlene ble bevilget fra gjennomgående midler (NOK 500 000). Science Days er
tenkt avholdt hvert 2. år. Terrestrisk, Miljøgifter og MIKON vil derfor ha mulighet til å avholde
Fram Science Days i 2017, tentativt på høsten.
Konklusjon:
Det åpnes for å søke om støtte til formidlingsprosjekter gjennom insentivmiddel-potten for
2017. FLG tar sammen med flaggskipene initiativ til et møte mellom flaggskipledelse og
Framsenteret AS (Helge Markusson) for å diskutere en helhetlig strategi for formidling.
Terrestrisk, Miljøgifter og MIKON bes ta stilling til om de ønsker å gjennomføre Fram Science
Days i 2017, samt utarbeide en plan/søknad til fristen for å søke insentivmidler for 2017.
Sak 4: Fra Sentermøtet



NIFES: Søknad om medlemskap i Framsenteret
Evaluering av Framsenteret

NIFES (Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning) har søkt Framsenteret om å bli
tatt opp som medlem. Sentermøtet behandlet søknaden i møte 3. november 2016 og har bedt
FLG om en faglig uttalelse om saken. Søknaden og presentasjonen var sendt ut på forhånd.
FLG diskuterte en rekke faktorer rundt søknaden om medlemskap i Framsenteret:








FLG ønsker å være sterkere representert på kveldsarrangementet før Sentermøtet når
nye institusjoner som søker om medlemskap presenterer seg. Presentasjonen gir
muligheter for et dypere innblikk i det faglige bidraget fra søkeren, samt å stille
spørsmål
Det er ingen faglige aspekter som taler for at NIFES ikke skal kunne bli medlem
NIFES sin overlapping med allerede eksisterende kompetanse i Framsenteret er bare
delvis, og NIFES vil tilføre en god del ny kompetanse
NIFES har en noe diffus ambisjon om å etablere tilstedeværelse i Tromsø
FLG savner en oversikt i søknaden over hvor mange medlemsinstitusjoner i
Framsenteret som NIFES samarbeider med i dag
FLG spør seg hvor mange medlemmer det er hensiktsmessig at Framsenteret har. Vil
Framsenteret sin medlemsmasse fortsette å vokse? Ved siden av NIFES er det en rekke
andre institusjoner som har en faglig profil som passer inn i Framsenteret og som ikke
er medlem i dag
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På Sentermøtet den 3. november tok Senterleder og Framsenteret AS til orde for en evaluering
av Framsenteret som helhet, med utgangspunkt i beslutningsnotatet som lå til grunn for
opprettelsen av Framsenteret. Sentermøtet bestemte at vurderingen av NIFES sin søknad
settes på vent til denne prosessen er gjennomført. KLD er positive til dette, og prosessen har
fått grønt lys til å fortsette. KLD har også uttrykt at de kan ta ansvar for en ekstern evaluering.
Konklusjon:
Miljøgifter og MIKON, flaggskipene med mest faglig overlapp med NIFES, og ledergruppa i FLG
lager et utkast til faglig begrunnelse for opptak/ikke opptak av NIFES i Framsenteret og denne
sirkuleres i FLG for tilbakemelding. Faglig begrunnelse bør være klar til neste Sentermøte i
mars (16. mars). Miljøgifter og MIKON utarbeider et første utkast.
Sak 5: National Science Foundation (USA) og utdanning – møte med NSF-Head of Europe
Framsenteret AS, ved forskningskoordinatoren, tok imot besøk fra National Science
Foundation (NSF) ved Sonia Ortega (Head of Eurasia Office). Framsenteret ble presentert og
NSF ytret ønske om å sende Master og PhD-studenter på utenlandsopphold til institusjoner i
Framsenteret, gjennom GROW-programmet. Studentene er høyt kvalifiserte og har en faglig
bakgrunn som passer i flere flaggskip. I tillegg har de dekket lønn fra NSF samt at de kan søke
NFR om støtte ved opphold i Norge. Institusjonene må derfor ikke dekke lønn til eventuelle
studenter og de er økonomisk dekket for oppholdet, som kan vare fra 3-12 måneder.
Konklusjon:
UNIS, blant andre, er interessert i å knytte til seg NSF-studenter. Forskningskoordinatoren
følger dette opp og kontakter aktuelle institusjoner ved fremtidige henvendelser fra NSFstudenter.
Sak 6: Artsdatabanken, gbif.no og gbif.org
Forskningskoordinatoren orienterte om muligheten og nytten av å legge inn
artsobservasjoner i Artsdatabanken, og at det nå er mulighet for å få publiseringspoeng og
DOI-adresser for registrerte funn. Artsdatabanken henvendte seg til Framsenteret AS og
ønsker og håper at forskerne i Framsenteret prioriterer å legge inn observasjoner her. NFR
representerer Norge i GBIF (Global Biodiversity Information Facility) internasjonalt.
Artsdatabanken leverer data til dette samarbeidet.
Konklusjon:
FLG tok orienteringen til etterretning. Mange institusjoner i Framsenteret gjør allerede dette
og systemet er velkjent.
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Sak 7: Geografiske data og prosjekter i flaggskipene
Forskningskoordinatoren redegjorde kort for planene om å lage en geografisk oversikt over
lokaliseringene til forskningsprosjektene i flaggskipene, etter modell av Kystverket sin
havneoversikt (https://www.barentswatch.no/havner/). Det er nå lagt inn at punkt om dette
både i rapportskjemaet og i søknadsskjemaet for flaggskipprosjekter, siden det har vært litt
dårlig tilbakemelding på dette fra flaggskipene.
Konklusjon:
FLG tok orienteringen til etterretning.
Sak 8: Eventuelt





Vivian Jakobsen orienterte om Kystverket sine kurs vedrørende deres elektroniske
karttjenester. Et slikt kurs er under planlegging for Framsenteret, og planen er å holde
det i januar/februar 2017
Forskningskoordinatoren luftet behov blant institusjonene for skrivekurs til EU Horizon
2020 for 2017
Møte i ESSAS (Ecosystem studies of Subarctic and Arctic Seas), juni 2017 i Tromsø –
deltagelse og finansiering fra Framsenteret. Paul Renaud (i organizing commitee) har
sendt mail til flaggskipene om deltagelse til å delfinansiere. Årets konferanse passer
for flere flaggskip. Framsenteret AS ser også en mulighet for å gå inn i et spleiselag.
Flaggskipene vil synliggjøres under konferansen

Konklusjon:




FLG er interessert i kurs vedrørende elektroniske karttjenester. Kystverket, i samarbeid
med Framsenteret AS, kommer tilbake med forslag til dato for kurset
Ingen spesielle ønsker og behov angående Horizon2020 – skrivekurs per nå. Kurs på
dette i regi av UiT Norges arktiske universitet legges ut på ifram.no
Paul Renaud tar kontakt videre med flaggskipene i forbindelse med møte i ESSAS i
Tromsø. En mulighet er å søke insentivmidler

Sak 9: Neste møte
Våren 2017
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