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1. Status i flaggskipene




Årets utlysning, søknadsprosess og praktisk gjennomføring på www.ifram.no har
fungert fint for alle flaggskipene
Miljøgifter: Alt fungerer godt og prosjektene i 2017 har god progresjon og har stort
sett levert godt. Litt færre søknader for 2018, men samme omsøkt beløp som
tidligere år.
Fjord og kyst: Alt går greit, Lis reiser på forskningsopphold til USA, og Jofrid
Skardhammar (IMR) går inn som vikar. Likt antall søknader og ca. 10 millioner ble det
søkt om. Godt over halvparten går til prosjekter som skal videreføres. Ingen endringer
i bevilgning fra KLD de senere år, men timeprisene har økt. Dette betyr at vi får gjort
mindre og mindre hvert år.







MIKON: Alt vel i flaggskipet, 21 søknader, 13 millioner. Prosjektene har levert godt i
2017.
Polhavet, Terrestrisk og Havforsuring presenterte den faglige statusen og planene for
2018 i foredrag på 20 minutter hver. I neste FLG-møte er det MIKON, Fjord og Kyst og
Miljøgifter som skal presentere et dypere faglig innblikk i flaggskipet for FLG.
FLG diskuterte hvordan søknadsprosessen skal gjennomføres og om flaggskipene
drives likt i dag. Det synes som om prosessen er relativt lik i 5 av flaggskipene, mens
Havforsuring har valgt en egen tilnærming. Det ble diskutert om det burde vurderes
hva som er den beste driftsmodellen, og om ikke alle flaggskipene bør drives etter
samme modell. Det ble konkludert at en slik vurdering bør inngå i den eksterne
evalueringen av Framsenteret.
Review-prosessen: Forskningskoordinator orienterte om status og årets erfaringer. Litt
flere referees avslår å ta oppdraget, men å skaffe nye referees løser seg greit i
samarbeid med flaggskipledelsen. Kun noen få søknader mangler referees per nå.

2. Samfunnsvitenskapelig forskning i Framsenteret, status for arbeidet i den oppnevnte
arbeidsgruppa for dette. Orientering av komitémedlem Kine Marie Karlsen (Nofima):
Arbeidsgruppa har hatt et møte og er i gang med å utarbeide et notat med forslag til
noen handlingspunkter som tas videre i neste FLG-møte.

3. Insentivmidler for 2018 - status
 Utlysningsteksten er litt omskrevet etter innspill på siste FLG-møte. Tilgjengelige
midler for 2018 blir etter all sannsynlighet NOK 3.5 millioner. Søknadsfristen er 1.
desember.
 En nærmere utredning av et nytt flaggskip med fokus på plast/mikroplast i havet ble
diskutert. Det ble fremsatt forslag om å gå i gang med å utarbeide en faglig plan for et
nytt flaggskip for å kunne bruke denne til å utløse nye midler. Både naturvitenskapelig
og samfunnsvitenskapelig kompetanse må trekkes inn for å utvikle en god plan.
Framsenteret bør demonstrere at man tar utfordringa og er i stand til å imøtekomme
nye samfunnsbehov. Det ble diskutert om det kunne settes av incentivmidler til
gjennomføring av dette arbeidet.
Konklusjon: En kort og enkel incentiv-søknad for å utvikle en faglig plan for et nytt flaggskip
på plast/mikroplast sendes inn av FLG, med leder for FLG som ansvarlig. Det settes en utvidet
frist på 14 dager (endelig frist dermed 15. desember).

4. Formidling av forskningsresultater i Framsenteret - Orientering fra
formidlingskoordinator:
 Arctic Circle 2017 – vellykket i 2017, men miljøene i flaggskipene trenger å
koordineres litt nærmere i 2018, deadline er 30. april
 Forskerne kommer – stor suksess, nærmere 5500 ble nådd i 2017, deadline for
innspill til deltagelse i 2018 er 28. februar







Fritt Fram – 1000 møtte opp, litt færre enn i 2016, men kan skyldes været som
var svært fint. Uansett en suksess der medlemsinstitusjonene bidrar svært godt.
Dato er satt til 30. mai i 2018
Fram Forum: Deadline for ferdige artikler er 10. desember 2017 (dette gjelder
hvert år)
Framdagen 2017 er flyttet til 19. april 2018 p.g.a. byggeprosessen
Arctic Frontiers 2019: Flaggskipene har en frist til 31. august 2018 med å komme
med innspill til program/deltagelse der

5. Fra Sentermøtet (her refereres det fra Sentermøtet og åpnes for diskusjon):
 Faglig og organisatorisk evaluering av flaggskipene og Framsenteret
 Ny satsing på plast og mikroplast i hav – orientering – se punkt 3
 Strategidokument for Framsenteret AS og internasjonalt samarbeid, e.g. Arcus
– orientering og informasjon fra forskningskoordinator – diskusjon av mandat
FLG fikk referert diskusjonen og momenter fra denne i sist Sentermøte vedrørende punktene
nevnt over. Disse ble diskutert i FLG.
Konklusjon: FLG bør følge nøye med i prosessen rundt evalueringen slik at denne ikke blir så
forenklet at den ikke kan gi nødvendig korreksjon av retning og faglig innretning i flaggskipene
og Framsenteret. En faglig evaluering av den utførte forskningen i flaggskipene i Framsenteret
er svært viktig etter 7 år. Det er også svært relevant og nødvendig å få en evaluering av den
organisatoriske innretningen av Framsenteret etter disse årene for å kunne effektivisere en
del prosesser. Framsenteret AS har et spillerom og mandat vedrørende kontakt og utvikling
av samarbeid med andre nasjonale og internasjonale miljø som Framsenteret kan ha nytte av.
Informasjon kan sendes til FLG og FLG trenger ikke og involveres formelt før et samarbeid skal
konkretiseres nærmere og/eller innbefatter en forpliktende deltagelse fra medlemsinstitusjoner.
6. Kartdatabasen og formidling – et samarbeid mellom Framsenteret og BarentsWatch
– orientering ved forskningskoordinator
FLG ble gitt en kort orientering om bakgrunn og historikk for kartdatabasen samt en
demonstrasjon av løsningen og praktisk bruk av denne. Så ble føringer for implementering av
løsningen blant forskerne og prosjektene diskutert av FLG.
Konklusjon: FLG var svært fornøyd med løsningen og lay-out og tror dette blir et kjempefint
supplement til formidlingen som gjøres fra prosjektene i flaggskipene. Alle prosjekter som er
gjennomført skal formidles på kartdatabasen. Det er også prosjektlederne sitt ansvar, i
samarbeid med forskningskoordinator og sørge for at informasjonen som ligger ute er korrekt
og forståelig. Det legges ut på både norsk og engelsk, og bilder/kart og film vedlegges også.
Ca. tidsbruk på dette (når skrevet materiale allerede foreligger) er 15 minutter. I påvente av
ansettelse av ny forskningskoordinator vil formidlingskoordinator ha ansvaret.

7. Samhandling med forvaltning og samfunn
For å få en bedre samhandling og bruk av resultatene fra forskningen i flaggskipene i
forvaltningen og samfunnet for øvrig, ble det foreslått at det er behov for referansegruppe(r)
for flaggskipene som kan foreslå og systematisere hvordan dette kan gjøres på en god måte
samt ivareta dette arbeidet på fast basis. I tillegg er det et behov for å utvikle dette på vegne
av hele Framsenteret. KLD har også etterlyst tiltak vedrørende dette flere ganger.
Konklusjon: Dette må forberedes nærmere til neste møte og gjøres i dialog med
Miljødirektoratet. Leder for FLG ser videre på saken sammen med Camilla Schreiner (CICERO).

8. Eventuelt
 Hvordan prosjektet stiller seg til tilgjengeliggjøring av data er tatt inn i søknadsmalen
for 2018
Fram Centre Report Series: Sist utgitte i serien (nr. 3 totalt) er «Deanodat/Vestertana
gjennom 12.000 år – en kulturhistorisk guide.». Miljøer i Framsenteret som har relevante og
aktuelle data liggende og som ønsker å publisere i Fram Centre Report Series kan kontakte
forskningskoordinator og Framsenteret AS for finansiering av en publikasjon. Det dekkes et
relativt begrenset beløp til skriving og utgifter til grafiker og trykking av 200 eks.
9. Neste møte: Midten av mars/slutten av mars (neste Sentermøte er 8. mars)

