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1. Status i flaggskipene
•

Polhavet
1. 6,5 mill. fordelt mellom nye og gamle prosjekter i 2018. Sen tildeling pga.
sent tildelingsbrev fra KLD.
2. Utlysning 2019 er sendt ut. I 2019 er 2 mill tilgjengelig for nye prosjekter.
3. Deltatt i forskjellig møter.
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4. I gang med å planlegge revisjon av vitenskapsplan siden nåværende program
går ut i 2020
•

•

Mikon
1.
2.
3.
4.

9,5 mill. i år
Har fått til bra tverrfaglige prosjekter ser ut som alle prosjekter går bra
Utfordring med at ting starter seint.
Mange prosjekter avsluttes nå og ca. 6 mill. er tilgjengelig for nye prosjekter i
2019

Fjord og kyst

1. Fikk bevilget 6.1mill (april 2018 – veldig sent). Fikk 28 søknader
(tilsvarende NOK 10.6 millioner). Av disse var 14 var helt nye og ble
sendt til referee. 19 prosjekter ble finansiert (NOK 5.4 av 6 mill.) Av
disse 19 prosjektene skal 12 avsluttes i 2018. Beløpet per prosjekt
strekker seg fra 50.000 til 400.000 NOK. 630.000NOK ble brukt til
administrasjon og drift. Referee behandlingen av 14 nye prosjekter er
veldig godt likt og vi ønsker å fortsatt betale for denne servicen.
2. Prosjektene strekker seg fra ren formidling til ren forskning og til
prosjekter som kombinerer biologi med forvaltning og
samfunnsvitenskap.
3. Utlysning 2018 er klar og formidlet
4. Planlagt «Dialogue Dag» i oktober
(en detaljert notat om Fjord og kyst kan få hos Lis eller Kathryn)
•

Miljøgifter
1. 19 søknader - 9 til ekstern evaluering
2. Bevilling 7,35 mill. Alle flaggskip fikk litt nedskjæring. 13 prosjekter i 2018
3. Mikroplast – to pågående prosjekter i flaggskipet er rettet mot kjemikalier i
plast og plast som kan binde opp miljøgifte. De to mikroplast prosjektene
videreføres i regi av Miljøgifter i 2019.
4. 1-2 millioner til nye prosjekter i 2019, utlysningstekst publisert 28.9. på
www.ifram.no

•

Ocean Acidification – ingen tilgjengelig for oppdateringer på dette møte

•

Terrestrisk
1. FLG gjøres kjent med endring av flaggskip ledelse. Dorothee Ehrich overtar
som leder og Jarle W Bjerke blir nestleder.
2. Flaggskipet mottok 18 søknader i 2018. Mange er knyttet til større prosjekter
som er eksternt finansiert. 17 prosjekter mottok bevilgning, hvorav 3 er nye
incentiv søknader
3. Bevilgning for 2018 var 6.4 mill. (samme som tidligere år) Seinavgjørelse er
en utfordring og har ført til at enkelte prosjekter har fått utfordringer med
tillatelser o.l.
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•

Orientering om nyheter i forbindelse med søknadsprosess. Vi forsøker med
automatisering av administrasjons informasjon – ny portal på ifram.no
(forskningskoordinator)

2. Evaluering av Framsenteret
FLG-leder orienterte om evalueringsprosessen og om bestillinger utsendt fra Norges
Forskningsråd (NFR). Både medlemsinstitusjoner, flaggskipledelse og Framsenteret
AS må levere en rekke dokumenter til evalueringskomiteen. Det er stramme
tidsfrister for evalueringen så bestillinger vil bli sendt til institutter og flaggskip like
etter FLG-møtet.
•

•

Framsenter as sender ut BREV med bestillingen offisielt
1. Epost til post mottak med FLG representant på kopi
2. Epost til flaggskip-leder og nestleder.
Det ble påpekt fra FLG at tidsfristene satt fra NFR synes urealistiske og at dette bør
formidles til evalueringskomiteen. Første møte med leder for evalueringskomiteen,
Bo Andersen, skal være 19. oktober. Tidsramme vil bli tatt opp på dette møtet.

3. Forskningsprogram – Plast i Arktis
• Incentiv- og gjennomgående midler for 2019 skal gå til oppstart av prosjekter for
programmet Plast i Arktis.
• En vitenskapelig plan er utarbeidet og vil bli sirkulert til alle medlemsinstitusjoner.
Forskningslederne bes om å koordinere innspill fra egen institusjon.
• Målet er at programmet skal ha en utlysning 1. november, med søknadsfrist 1.
desember.
• Usikkert hva programmets ramme vil bli. Hvis bevilgning fra tidligere år
opprettholdes vil rammen bli 3.5 mill.
• Det må etableres en "programledelse". FLG-leder foreslo at det sendes ut en
forespørsel hvor institusjonene bes foreslå kandidater til leder og nestleder for 'Plast
i Arktis'. Forslagene vil så legges frem for Sentermøtet som avgjør hvilke kandidater
som skal foreslås til KLD. KLD tar endelig avgjørelse om hvem som skal lede
programmet. FLG var enige i denne tilnærmingen.
4. Ny nestleder i FLG
• Nåværende nestleder, Elin Myrvoll, har gått over i ny stilling og det var derfor behov
for å velge en ny nestleder til FLG (valgperioden april 2017 – april 2019).
• Cathrine Henaug fra NINA sa seg villig til å sitte som nestleder fram til neste valg, og
ble valgt ved akklamasjon.
5. Orientering fra formidlingskoordinator
• Fram forum har frist 2 oktober for forslag til artikler (ser ifram.no for info)
• Nalan K. foreslår at ønske om artikler sendes til instituttenes forskningsledere.
• Forskerne kommer: 6000 mennesker nådd de siste årene
• Framsenteret blir godt representert på Arctic Circle i Island
• Nature konferanse: Foreslått datoer er 12-15. mai 2020. Vi trenger medlemmer til
Scientific Committee
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•
•
•

«Forsknings kommunikasjons» dag i Oslo 15. november
Status i Flaggskipene for 2017 – vil vært fint med en kort rapport fra hvert flaggskip
som Helge kan publisere på Framsenterets nettsider.
Vi har hatt Hav-redaksjon fra NRK på besøk

6. Orientering fra forskningskoordinator
•
•
•
•
•

Nye «ifram» er komment langt men lanseres ikke midt i søknadslevering tida.
Nye administrasjon portal – diskutert under pkt 1
Koordinering evaluering av Framsenter samarbeid – ser under pkt 2
Evaluering av Framdagen og åpening av Fram2 ble presentert.
Dialog Day – økt kontakt flate mot forvaltning og næring- gjennomføres i oktober

7. Samfunnsfaglig forskning
Arbeidsgruppen som skulle jobbe med å øke samfunnsvitenskapelig forskning i Framsenteret
har hatt litt dårlig framdrift pga. stor arbeidsbelastning hos medlemmer. Det var enighet om
at det er viktig at gruppen foreslår tiltak som kan gjøres for å få etablert flere
samfunnsfaglige og tverrfaglige prosjekter. May-Britt Ellingsen fra Norut sa seg villig til å
følge opp dette arbeidet.
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