REFERAT SENTERMØTE
Framsenteret
Dato/sted
Tidsrom
Referat sendes
Til stede:
CICERO
Akvaplan-niva
Framsenteret AS
Framsenteret AS
Framsenteret AS
Framsenteret AS
NGU
Havforskningsinstituttet
Klima- og miljødepartementet
Kystverket
Meteorologisk institutt
NIBIO
Nofima
NIKU
NIKU
NILU
NILU
NINA
NINA
NIVA
Norsk Polarinstitutt
Norsk Polarinstitutt
Statens strålevern
Statsbygg
UiT Norges arktiske universitet
UiT Norges arktiske universitet
Veterinærinstituttet
UNIS
Norut
Inviterte, ikke tilstede:
Riksantikvaren
Kunnskapsdepartementet
Utenriksdepartementet
Nærings-og fiskeridepartementet
SINTEF
SINTEF Nord
Polaria
Kartverket
NMBU

Onsdag 2. nov - torsdag 3. nov 2016 i Framsenteret,
Seminarrommet
0900 - 1500
I henhold til invitasjonsliste
Kristin Halvorsen
Anita Evenset (leder FLG)
Aase Tveito
Frode Kjersem
Helge Markusson
Jo Aarseth
Frank Haugan
Maria Fossheim
Svein Tore Halvorsen
Synnøve Lunde
Gjermund Haugen
Odd Arild Finnes
Magnar Pedersen
Carsten Paludan-Müller
Elin Myrvoll
Kari Nygaard
Eldbjørg Heimstad
Sidsel Grønvik
Norunn S. Myklebust
Greta Bentzen
Jan Gunnar Winther
Geir Andersen
Inger Margrethe Eikelmann
Henrik Vesteng
Anne Husebekk (senterleder)
Pål Vegard Storheier
Jorun Jarp
Harald Ellingsen
Ivan C. Burkow
Jørn Holme
Thor-Martin Antonsen
Trond Gabrielsen
Olav Rostad
Unni Steinsmo
Jørn Eldby
Geir Stokke
Knut Arne Gjertsen, Arne Olav Berg
Mari Sundli Tveit, Halvor Hektoen

Onsdag 2. nov:
Presentasjon av NIFES:
Forskningsdirektør Livar Frøyland gav en redegjørelse for sin søknad av medlemskap i Framsenteret i
hht. vedlagte presentasjon av NIFES

Sak 10/2016

Sak 11/2016

Sak 12/2016

Sak 13/2016

Status for Fram 2 (andre byggetrinn)
 Framdriften i prosjektet er i hht. framdriftsplanen. Dette innebærer at
innflytningsdatoen 10.02.2018 står fast.
 En del utfordringer i fob. med grunnarbeider som følge av forurensede
masser har det vært – det er nå et tilbakelagt stadium.
 Prosjektet er i samsvar med budsjett, men det er et stramt budsjett
 Det pågår en møterekke med brukerne der en søker å klarlegge
brukerbehov og finne løsninger på disse.
 Det bekreftes at medlemmer i Framsenteret, og som ikke er lokalisert i
senteret, også kan få tilgang til kommende lysgård.
 Senterleder informerer om at lokalisering av det nye museet i Tromsø vil
bli lagt til tomten på nordsiden av dagens Framsenter («Mack»-tomten).
Presentasjon av 3 flaggskip:
 Havforsuring:
o Seniorforsker Haakon Hop orienterte sentermøtet i hht. vedlagte
PP
 Polhavet:
o Flaggskipets nestleder Hans-Kristian Hernes orienterte
sentermøtet i hht. vedlagte PP
 Terrestrisk:
o Flaggskipleder Rolf Ims orienterte sentermøtet i hht. vedlagte PP
Oppfølging – intern evaluering av Framsenteret:
Konklusjon:
Sentermøtet tar det reviderte notatet om rollefordeling i Framsenteret til
orientering.
NIFES – søknad om medlemskap:
 Senterleder gjør oppmerksom på at prosessen for opptak av nye
medlemmer også medfører av søknaden skal til behandling i FLG for
vurdering av faglige kvalifikasjoner og hvordan disse passer inn i forhold
Framsenterets faglige virksomhet og retningslinjer for opptak av nye
medlemmer. Dette forutsetter at Sentermøtet har funnet søknaden
passende til videre vurdering.
 Sentermøtet ser at NIFES faglige profil på mange områder vil utfylle den
eksisterende faglige profilen i Framsenteret. Samtidig er Sentermøtet
opptatt av å tenke langsiktig strategi i forhold til den faglige profilen og
basere utviklingen av medlemskap i samsvar med denne. Det vil derfor
være naturlig å avvente resultatet av prosessen med videreutvikling av
Framsenteret (sak 14/2016) før endelig behandling av søknaden. Videre
er Sentermøtet opptatt av å presisere at samarbeid med dagens
medlemsinstitusjoner om forskningsprosjekter, som også kan utløse
finansiering over Framsenteret, ikke betinger medlemskap. NIFES er ikke
etablert i Tromsø og har heller ikke konkrete planer om dette. Dette er
ikke et krav i forhold til medlemskap. Samtidig har CICERO og NMBU
medlemskap i Framsenteret uten å være etablert i Tromsø. En
forutsetning for disse medlemskapene har vært at de skulle evalueres
som et grunnlag for endelig beslutning. Videre peker Sentermøtet på
behovet for og mulighetene (faglig og finansielt) som ligger i å forankre
medlemskap i Framsenteret hos de respektive søkeres departement.
Konklusjon:

Sentermøtet ber om at Forskningsledergruppen behandler søknaden i samsvar
med gjeldende retningslinje for opptak av nye medlemmer i Framsenteret.
Sentermøtet vil avvente endelig behandling av søknaden fra NIFES inntil
resultatene av prosessen med videreutvikling av Framsenteret foreligger.
Sekretariatet bes om å komme tilbake til Sentermøtet med sak om evaluering av
medlemskapene til NMBU og CICERO.
Sak 14/2016

Videreutvikling av Framsenteret – Nordområdesenter for klima- og
miljøforskning:
Sammendrag av Sentermøtets debatt:
Forslag om å starte en prosess for å etablere en helhetlig plan for videreutvikling
av Framsenteret ønskes velkommen. Sentermøtet ønsker å etablere en revidert
strategi der en helhetlig evaluering av dagens virksomhet i regi av Framsenteret
vil stå som et sentralt grunnlag. En helhetlig evaluering av Framsenteret må
gjøres av eksterne fagmiljø. Norges forskningsråd kan være aktuell for oppdraget.
En slik helhetlig evaluering vil KLD ta ansvaret for.
En evaluering og en ny strategi må bl.a. ta opp i seg:








Forskningens relevans og nytteverdi
Hva skal Framsenterets framtidige posisjon og konkurransefortrinn være?
Hvordan skal vi formidle slik at næring, forvaltning og politikere får nytte
av forskningen?
Strukturelle utfordringer, herunder hvordan vi er organisert, finansiert og
styringsmekanismer
Hvordan skaper vi tilstrekkelig dynamikk i forskningen og formidlingen i
forhold til samfunnets løpende endringer og behov, for eksempel
Klimaavtalen, Horizon 2020, Arven etter Nansen, nytt forskningsfartøy
osv.
Hvordan skal vi i større grad delta i samfunnsutviklingen?

Debatten var også inne på en rekke temaer som å få fram operasjonelle
resultater av forskningen og implementering av disse, innovasjonsforskning inn i
Framsenteret, hvordan vi kan benytte en strategiprosess for å skape sterkere
relasjoner til andre departement enn KLD, at den kommende strategien må ligge
til grunn for hvem og hvilke fagmiljøer vi søker samarbeid med, behovet for å gå
opp grenselinjer mellom medlemskap og samarbeidsinstitusjoner og hvordan vi
kan utvikle dette bedre videre.Framsenteret bør også se nærmere på struktur og
oppbygging av forskningsprosjekter utenfor Framsenteret som er
suksesshistorier.
Konklusjon:
Sentermøtet starter en prosess med formål å videreutvikle forskningen og
formidlingen i Framsenteret. Dette skal gjøres gjennom å etablere en revidert
strategi for virksomheten der en ekstern evaluering av forskningen, formidlingen
og de organisatoriske strukturer skal ligge til grunn.
Sekretariatet bes om å utarbeide et notat som grunnlag for evalueringen og
strategiprosessen. Notatet skal også gjenspeile de innspill Sentermøtet har gitt til
saken. Notatet sendes på sirkulasjon til Framsenterets medlemmer for innspill og

godkjenning før det oversendes KLD. Det er et mål at ny strategi for
Framsenteret skal være på plass våren 2018.

Sak 15/2016

Sak 16/2016

Forskningskoordinators orientering:
 Utdanning: Flaggskipenes bidrar betydelig til utdanning av Master og
PhD-studenter (liste sendt Sentermøtet). National Science Foundation
ved Head of Europe/Eurasia besøkte Framsenteret AS med ønske om å
sende studenter til Framsenteret. Koordinatoren følger opp dette i
samarbeid med flaggskipene.
 Publikasjoner: Publikasjoner fra flaggskipene siden oppstarten er per nå
304 og har økt betydelig siden 2015 (189). Dette skyldes hovedsakelig at
mange prosjekter har vært i en avslutnings- og skrivefase. Kvaliteten på
disse er også bra (36 % i type 2 journaler, gjennomsnittlig impact factor=
4.0). Antallet rene samfunnsvitenskapelige publikasjoner økte svakt fra 8
til 9 % av totalen.
 Ekstern finansiering til Framsenteret oppnådd gjennom egne insentiver er
nå oppe i totalt NOK 372 millioner siden oppstarten.
 Antall søknader til flaggskipene for 2017 er 114. Den elektroniske
søknadsprosessen ser ut til å ha fungert bra.
 Framsenteret AS deltok på vegne av Framsenteret med generelle innspill
til Maritimt Forum (Tromsø kommune)
 Framsenteret AS har tatt imot en delegasjon fra University of
Saskatchewan, Canada. De er spesielt interessert i terrestre økosystemer
og urfolk og ønsker tettere samarbeid med Framsenteret.
 Faglige foredrag for en rekke skoler har vært gjennomført (fra Tromsø,
Finland, Nederland og Russland
Formidlingskoordinators orientering:
 Fuglefjellet. Formidlingsprosjekt i regi av NRK Natur der Framsenteret,
sammen men NINA og UIT var tungt inne forsknings- og
formidlingsfaglig.


Forskingsdagene 2017. Forskerne kommer! Turné med fem forskere til sju
ulike steder betegnes som en suksess. Fritt Fram! Åpen dag på
Framsenteret, Polaria og M/S Polstjerna ble arrangert for første gang. 1000
møtte opp. Videreføres.



Internasjonal formidling: Samarbeid med den franske ambassade,
Utenriksdepartementet og andre organisasjoner. Treårig satsing mot
internasjonale konferanser: Arctic Frontiers, Arctic Circle og andre (f.eks.
Cop-møtene).



Sak 17/2016

Forvaltnings rettet formidling. Starter arbeidet med å styrke dette. Dette er
noe som vil kreve mere ressurser (økonomi og bemanning) eller
omprioritering av oppgaver.
Eventuelt:
Havstrategi - Norsk Polarinstitutt v/Jan-Gunnar Winther:
Det pågår utarbeidelse av en ny havstrategi. Hva er Framsenterets stemme i det
nasjonale havrommet? Det er viktig for Framsenteret å ha fokus på egne

ambisjoner og vår rolle på den nasjonale arena – klyngetenking i forhold til hav
kan være en vei å gå.
Valg av Senterleder:
Senterleder velges for to år og maksimalt 2 perioder. Våren 2017 har nåværende
Senterleder sittet i én periode. Sekretariatet bes om å iverksette prosess med valg
av Senterleder. Samme valgkomité som ved siste valg kan benyttes.
Nytt Sentermøte:
Dato for nytt møte settes til 15.3 – 16.3 2017
Møtestart 15.3 kl. 1900.

Tromsø 10.01.2017

