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Onsdag 2. nov:
Presentasjon «Forskningsfartøyet Kronprins Haakon»:
Prosjektleder ved Norsk Polarinstitutt Øystein Mikkelborg gav Sentermøtet en presentasjon. Vedlagt
presentasjonen.
Sak 01/2017

Status for Fram 2 (andre byggetrinn)



Framdrift:
o Prosjektet er i hht. framdriftsplan og innenfor budsjett.
o Innflytting er planlagt å kunne starte 21.02.2018
o Brukermøtene der Hent (entreprenør), Statsbygg (prosjektleder) og
brukerne i Framsenteret avklarer brukerbehov som prosjektet må ta
hensyn til forventes avsluttet til den 7. april.
o Det er avholdt et dialogmøte med de stedlige lederne med fokus på
primært felles brukerutstyr og løsninger som ikke finansieres over
Fram 2 prosjektet. Framsenteret AS vil følge opp denne prosessen.



Fellesarealer og medlemsarealer i Fram 1 og Fram 2:
o Det er utarbeidet av interiørarkitekter en konseptskisse for
innredning av fellesarealer og medlemsarealer i Framsenteret.
Konseptet omfatter også fellesarealer i Fram 1. Lysgården, som i
utgangspunktet var planlagt kun som et ikke oppvarmet trafikkareal
mellom Fram 1 og Fram 2, er gjennom prosjektet utviklet til å kunne
anvendes til ulike typer arrangement (mottakelser, formidling,
servering mv.) og vil være delvis (?) oppvarmet.
o Brukerutstyr i fellesarealer må finansieres av brukerne. Framsenteret
AS er i dialog med KLD om slik finansiering. Her avventes svar om
finansiering fra KLD før vi går videre i prosessen.
o Brukerutstyr i medlemsarealer finansieres av den enkelte institusjon.
Framsenteret AS vil ta initiativ til en felles anskaffelsesprosess der de
institusjoner som ønsker kan delta.



Felles IKT infrastruktur:
o Etablering av trådløse nett er ikke finansiert som en del av Fram 2
prosjektet da dette er definert som brukerutstyr og må finansieres av
brukerne.
o Det er gjort en teknisk og økonomisk vurdering av etablering av et
helhetlig trådløst nett i både Fram 1 og Fram 2.
o Framsenteret AS er i dialog med KLD om finansiering og avventer
tilbakemelding før saken tas videre mot brukerne.

Felles møteromsløsning i Framsenteret: For å profesjonalisere møtetjenesten,
øke bruken av møterom og møteroms- utrustning, forenkle resepsjonstjenesten,
forenkle bruken for alle ansatte i Framsenteret og sikre kontinuerlig oppdatering
og fornying av teknologi foreslås det å etablere en standardisert
møteromsløsning for alle møterom i Framsenteret. Det er utarbeidet et konsept
for alle møterom og det foreligger estimater for investeringskostnader. Dette er
brukerutstyr, og må derfor finansieres av brukerne. I tillegg til selve møteromsutrustningen planlegges et felles bookingsystem (som også vil ivareta den enkelte
institusjons behov for å styre bruk av egne møterom). Bookingsystemet vil også
sørge for digital møteoversikt i resepsjonen. For de møterom som Framsenteret
AS har ansvaret for vil en slik løsning uansett etableres, øvrige institusjoner må gi
tilbakemelding på om de vil delta i løsningen.
KLD er bedt om å bidra til investeringene for alle møterom inkl. de som den
enkelte etat skal ha ansvaret for – vi avventer tilbakemelding. Drift og fornying
må uansett skje som brukerfinansiering.



Kantineløsning:
o Ny kantine for ansatte og konferansevirksomhet er i utgangspunktet
ikke en del av Fram 2 prosjektet.
o Fram 2 prosjektet har dog mulighet til å etablere ny kantineløsning
dersom dette lar seg finansiere over den eksisterende økonomiske
rammen
o Vi vil kunne få svar fra prosjektledelsen i Statsbygg i juni måned d.å.
o Alternativ finansiering vil kunne være brukerfinansiering
o Det arbeides også med å utrede forslag til nytt driftskonsept for
kantineløsning der man vurderer et spleiselag mellom institusjonene
og den enkelte bruker.
o Det er også et argument for ny kantineløsning at hverken Fram 1 eller
Fram 2 er byggeteknisk beregnet for tilberedning og servering av mat
andre steder enn i kantinen.



Sak 02/2017

Sak 03/2017

Sak 04/2017

Nye husleieavtaler:
o KLD og Statsbygg har inngått en avtale pr. juni 2015 om leie av Fram
2. Framsenteret AS vil være forvalter av denne avtalen – jfr. den
ordning som eksisterer i dagens bygg. Den husleie som er fastsatt
bygger på en omforent styringsramme for bygging av Fram 2 og er
husleiegrunnlaget.
o Avtalen skal brytes ned på den enkelte bruker og avhenger at det
foreligger nøyaktig arealfordeling – fordelt på institusjoner og
funksjoner - av nybygget. Først da er det mulig å si noe om den
enkelte institusjons leiepris.
o I tillegg til leiekostnadene vil leietakerne bli belastet kostnader til
indre vedlikehold og brukeravhengige driftskostnader (BAD).
o Brukerne vil måtte påregne å få seg forelagt øvrige driftskostnader
som energi i egne lokaler, resepsjons- og telefontjenester,
posttjenester, vakthold, drift- , fornying og vedlikehold av fellesutstyr,
kantinetjenester o.l.
Presentasjon av 3 flaggskip:
 Miljøgifter:
o Forskningsleder NILU og flaggskipleder Eldbjørg S. Heimstad
orienterte Sentermøtet i hht. vedlagte PP
 MIKON:
o Flaggskipets leder Per Fauchald, NINA, orienterte Sentermøtet i
hht. vedlagte PP
 Fjord og kyst:
o Flaggskipets nestleder Paul Renaud, Akvaplan – niva, orienterte
Sentermøtet i hht. vedlagte PP
Evaluerings og strategiprosess for Framsenteret:
Sentermøtet gav innspill til hva som bør omfattes av en evaluering og hva som
bør omfattes av strategiprosessen.
Konklusjon:
Sentermøtet ber sekretariatet revidere det framlagte notatet i samsvar med de
innspill som framkom i møtet. Det reviderte notatet danner grunnlaget for KLD sin
evalueringsprosess og for Sentermøtet sin strategiprosess.
Regjeringens havstrategi – forslag om kompetansesenter for hav og arktis i
Tromsø:

I regjeringens Havstrategi er det tatt til orde for å vurdere og opprette et
kompetansesenter for hav og arktiske spørsmål lokalisert i Tromsø med både et
nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Ideen har sitt utspring i Arctic Frontiers.
Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal utvikle et konsept. Man ser bl.a. på
muligheten for at senteret bl.a. spisser seg mot analyse og synteseforskning og
synliggjør områder som mangler kunnskap. Konseptet skal leveres i forkant av
regjeringens budsjettmøte i august.

Sak 05/2017

I neste Sentermøte vil det bli gjort opp status for arbeidet med etableringen.
Valg av Senterleder:
Valgkomiteen bestående av Eldbjørg Heimstad – NILU, Ole Harbitz – NRPA og Jan
Gunnar Winter – Norsk Polarinstitutt har innstilt Anne Husebekk – UiT Norges
Arktiske Universitet som Senterleder for 2 nye år.

Sak 06/2017

Et enstemmig Sentermøte gir sin tilslutning til valgkomiteens innstilling.
FLG saker – godkjenning av fordeling av insentivmidler for 2017
Et enstemmig Sentermøte godkjente det framlagte forslag fra komitéen i FLG på
fordeling av i alt NOK 2 000 000 i insentivmidler bevilget fra Klima- og
Miljødepartementet for 2017.

Sak 07/2017

Sak 08/2017

Forskningskoordinators orientering:
Flaggskipene:
 God erfaring med elektronisk søknadsprosess for 2017
 Evaluering av årets søknader har kostet ca. NOK 150 000
Diverse:
 NINA, UiT og NPI har søkt om å ta imot studenter via National Science
Foundation
 Midler avler midler (under oppdatering): Prosjekter i Framsenteret har
brukt NOK 61 mill. på søknader og fått inn NOK 405 mill. siden 2011.
 Publikasjoner: Antall under sterk økning, per nå 375 i internasjonale peer
review journaler, 32% av disse i Type II journaler, og hvorav ca. 8% kan
kategoriseres som samfunnsvitenskapelige publikasjoner
 Framsenteret AS mottar flere og flere henvendelser fra internasjonale
miljøer som ønsker forskningssamarbeid. Henvendelser videresendes til
de rette fagmiljøene/institusjonene
 Kystverket har sammen med Framsenteret AS holdt kurs i bruk av
elektroniske karttjenester (KYSTINFO). Populært og bra, vil gjentas.
 Møte i ESSAS (Ecosystem Studies of Subarctic and Arctic Seas) holder en
konferanse i Tromsø i juni 2017. Flaggskipene (-Terrestrisk) har gått
sammen om profilering av Framsenteret og egen aktivitet under
konferansen
 Framsenteret AS snuser på medlemskap i ARCUS, og er spesielt
interessert i hvordan ARCUS strømlinjeformer kunnskap fra forskning inn
til politikk og forvaltning
 Framsenteret AS har hatt besøk av University of Laval, Quebec v/Martin
Fortier. De ønsket å se nærmere på mulige samarbeidsmuligheter
Formidlingskoordinators orientering:
Forskningsdagene 2017:

Arbeidet med Fritt Fram, Forskerne kommer og Researchers Night eri
forankringsfasen og går etter planen.
Fram Forum ute med nytt rekordstort nummer.
Arctic Frontiers:
Framsenteret har deltatt på Arctic Frontiers 2017 med flere foredrag.
Planleggingen av deltagelse på Arctic Frontiers 2018 er igangsatt. Arbeidet går
etter planen og er i forankringsfasen.

Sak 09/2017

Arctic Circle:
Sammen med Arctic Frontiers er dette de to store nordområdekonferansene.
Det er iverksatt en prosess med sikte på deltakelse 2017.
Det er sendt ut en invitasjon til alle flaggskipsledere og institusjoners
kommunikasjonsvarlige der vi kartlegger interessen for deltakelse og har invitert
til en videre prosess med å planlegge deltakelse i Arctic Circle. NOFIMA og UiT har
så langt stilt seg positivt til deltakelse.
Evt.:
Neste sentermøte avholdes 1. og 2. november 2017

Tromsø 24.03.2017

