Referat fra FLG møte 3. mai 2018
Sted : Ny-Aalesund, Framsenteret
Tilstede:
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Fjord- og kyst/HI

Lis Lindal Jørgensen
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Kystverket

Haakon Hop
Per Fauchald
Arild Sundfjord
Maria Fossheim
Vivian Jakobsen

NINA
Nofima
NORUT
NPI
Framsenteret AS

UiT
Sintef

Stian Røberg
Jorn Eldby

Navn
Øystein Nordgulen
Jo Jorem Aarseth
Elin Rose Myrvoll
(nest leder)
Eldbjørg Sofie
Heimstad
Cathrine Henaug
Kine M. Karlsen
Erling Sandsdalen
Harald Steen
Kathryn Donnelly
(sekretær)

1. Status i flaggskipene
Flaggskip status er oppsummert i tabell under
Flaggskip (ENG)
Terrestrisk
(Terrestial)
Miljøgifter(Hazardous
substances)
MIKON (MIKON)
Havforsuring (Ocean
Acidification)
Polhavet (Arctic
Ocean)

Fjord og kyst (Fjord
and Coast)

Status
Ingen oppdatering på dette møte
Egen presentasjon vedlagt
Egen presentasjon vedlagt
Mindre midler tilgjengelig enn forventet og seint
tildelingsbrevet ga konsekvenser for en seinere enn
forventet oppstart av prosjekter.
Flaggskipet har i år prosjekter innen alle tema som
dekkes av vitenskapsplanen. Som de andre
flaggskipene var bevilgningen for 2018 noe lavere enn
den for 2017.
Egen presentasjon vedlagt

Det ble påpekt fra alle flaggskiplederne at det er en utfordring at tildelingsbrevet fra
KLD kommer så sent (i år 22. mars). For mulig tiltak se punkt 2. Reduserte bevilgninger
skaper utfordringer i alle flaggskip.
2. Tidsfrister tildelingsbrev
FLG foreslår at vi skriver et brev som tar opp med KLD tidsfrister rundt tildelingsbrev.
Anita lager et utkast som sirkulerers til FLG før det sendes til KLD.
3. Synspunkter på språkbruk (norsk/engelsk) i flaggskipene
Katheryn har merket seg at det varierer hvilket språk (norsk eller engelsk) som
benyttes i kommunikasjon rundt flaggskipene, og har undersøkt om flaggskipledere og
prosjektdeltagere har spesielle synspunkter på språkbruk. De fleste synes å mene at
språk avhenger av hvilken sammenheng prosjekter skal kommuniseres i, og at vi
derfor må leve med at begge språk benyttes om hverandre.
4. Resultat av flaggskip deltager undersøkelse
Ser vedlagt presentasjon

5. «Satsing på plast i havet»
Første møte for å starte arbeidet med en faglig plan for en eventuell ny satsing finner
sted 8. mai.
Noen punkter fra FLG
a. Cicero og NGU kystverket vil bidra ved behov
b. FLG har følgende kommentarer
i. Relevans for forskning i nord viktig
ii. Viktig å ta tak i denne utfordringen for å vise at Framsenteret er
omstillingsdyktig
iii. Finansiering av dette ‘nye’ flagskipet bekymrer FLG
iv. Viktig å kartlegge hva som gjøres i de forskjellig instituttene allerede
og bygge videre på det.
v. NP-rapport om plastforurensning i nordområdene danner et godt
grunnlag for videre arbeid, ettersom den bl.a. oppsummerer de
viktigste kunnskapshullene.
vi. Arbeids gruppe kommer med en utkast til dokument som sirkulerer til
alle medlemsinstutusjoner.
vii. Vi minner om at arbeid kommer seint i gang grunnet seint
tildelingsbrev
6. Insentivmidler 2018
7. I 2018 ble det bevilget NOK 2 000 000.- til Incentivpotten. Det ble ikke bevilget egne
midler til tverrgående prosjekter (tidligere NOK 1 500 000.-). FLG synes det er uheldig

at midlene til forskningprosjekter blir redusert og håper dette ikke blir en vedvarende
trend.
a. Ser vedlegg med finansierte søknader
8. Nature/Framkonferanse 2020
FLG er positive til at det arrangeres en konferanse som markerer Framsenterets 10års jubileum (se vedlagt beskrivelse). Nature har kommet med et tilbud om samarbeid
og fordeler og ulemper med dette ble diskutert. FLG mener tilbudet fra Nature er
interessant, men ber om at også at andre lignende alternativ utredes. FLG ønsker at
mulighetene presenteres for Sentermøtet. .
9. Samfunnsvitenskapelig forskning i Framsenteret
10. Arbeidsgruppene hadde ikke noe nytt og melde og saken ble derfor utsatt til neste
FLG-møte.Brukerdialog – planlagt aktivitet.
Det planlegges møter mellom relevante forvaltningsaktører, næringsaktører og
flaggskip høsten 2018. Først ut er Fjord- og Kyst flaggskipet. Flagskipene i samarbeid
med forskningskoord. og formidlingkoord. tar tak i dette aktivt.
11. Orientering fra formidlingskoordinator
a. Framdagen 2018 Arrangeres onsdag 22. august 12.00 – 16.00.
b. Offisiell åpning av Fram2 Fastsatt til 23. august.
c. Frist for nominering artikler Fram Forum: 27. september.
d. Forskningsdagene 2018
«Forskere kommer!» 2018 Deltagere er: Arnaud Tarroux, NINA, Helene
Jensen, NOFIMA, Pernilla Carlsson, NIVA, Helge Markusson, Framsenteret
e. Turneplan: Harstad: 19. – 20. september, Narvik: 21. september, Vesterålen:
22. september, Kabelvåg: 23. september, Tromsø: 25. og 26. september
f. «Fritt Fram!» 2018 Arrangeres lørdag 30. september, i og utenfor
Framsenteret, Polaria og M/S Polstjerna. I år er det første gang vi kan ta
Lysgården i bruk, og det gir mange muligheter. Lørdagen markerer slutten på
jubileumsuka til UiTs 50-årsmarkering. Vi er i tett kontakt med
arrangementsstaben hos UiT, og «Fritt Fram!» vil utfylle og bli implementert i
denne markeringa, som en del av avslutninga på uka.

12. Neste møte blir til høsten før eller etter Sentermøtet. Dato blir bestemt ut fra føringer
fra Sentermøter

