REFERAT SENTERMØTE
Framsenteret
Dato/sted
Tidsrom
Referat sendes
Til stede:

Søndag 18. og mandag 19. november 2018
0900 - 1500
I henhold til invitasjonsliste

CICERO
Akvaplan-Niva
Framsenteret AS
Framsenteret AS
Framsenteret AS
Framsenteret AS
Kystverket
Akvaplan Niva
Havforskningsinstituttet
Klima- og miljødepartementet
Klima- og miljødepartementet
NOFIMA
Meteorologisk institutt
NIKU
NIKU
NILU
NILU
NINA
NINA
NIVA
Norsk Polarinstitutt
Norsk Polarinstitutt
Statens strålevern
Statens Strålevern
UiT Norges arktiske universitet
Veterinærinstituttet
Veterinærinstituttet
Norut
Kartverket
Polaria
Norges Forskningsråd evalueringskomiteens
Norges Forskningsråd –
evalueringskomiteens sekretariat
Norges Forskningsråd –
evalueringskomiteens sekretariat
Inviterte, ikke tilstede:
Riksantikvaren
Kunnskapsdepartementet
Utenriksdepartementet
Nærings-og fiskeridepartementet
SINTEF
SINTEF Nord
Unis

Camilla Schreiner
Anita Evenset (leder FLG)
Aase Tveito
Frode Kjersem
Helge Markusson
Kathryn Donelly
Jan Morten Hansen
Salve Dahle
Maria Åsheim
Svein Tore Halvorsen
Kristin Heggelund
Magnar Pedersen
Justyna Wodziczko Wodziczko
Alma Thuestad
Kristin Bakken
Kari Nygaard
Eldbjørg Heimstad
Cathrine Henaug
Norunn S. Myklebust
Greta Bentzen
Ole Arvid Misund
Geir Andersen
Inger Margrethe Eikelmann
Ole Harbitz
Anne Husebekk (senterleder)
Kristian Hoel
Geir Bornø
Ivan C. Burkow
Steinar Vaadal
Anne Grete Johansen
Bo Andersson - leder
Lena Cappelen Endresen
Ivar Bertling

Jørn Holme
Thor-Martin Antonsen
Trond Gabrielsen
Olav Rostad
Tore Aunaas
Jørn Eldby
Harald Ellingsen

Søndag 18. november:
Fiskeridirektoratet – «Forvaltning av fiskeressurser i nord– muligheter og utfordringer»
Presentasjon ved Hilde Hamnes – regiondirektør region Nord

Mandag 19. november:
Sak 15/2018
Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak:
Innkalling og saksliste godkjent
Vedtaket er
Sak 16/2018
Godkjenning av referat fra sentermøte 22. – 23. mai 2018
Innstilling til vedtak:
Referat fra sentermøte den 22. – 23. mai 2018 godkjennes.

Sak 17/2018

Vedtak:
Som innstilling.
Vedtaket er enstemmig
Plast i Arktis:
Status:

Det er etablert en arbeidsgruppe, bestående av
Claudia Halsband (Akvaplan Niva), Göran Broström (Meterologisk Institutt),
Øivind Andersen (NOFIMA), Sophie Bourgeon (UiT), Piotr Graczyk (NORUT), Bjørn
Einar Grøsvik (Havforskningsinstituttet), Ingeborg Hallanger (Norsk polarinstitutt),
Sveinn Are Hanssen (NINA), Dorte Herzke (NILU), Sanne Bech Holmgaard (NIKU),
Tanja Kögel(Havforskningsinstituttet), Anne Katrine Normann (NORUT), Marianne
Olsen (NIVA) og Tone Reiertsen (NINA) for utarbeidelse av
forskningsprogrammet.
Forslag til forskningsprogram er sendt til alle deltakende institusjoner for innspill.
Innspill om et tydelig samfunnsfaglig perspektiv er innarbeidet i
forskningsprogrammet. Det er lyst ut midler til forskningsprosjekter i 2019. I
utlysningene er det tatt forbehold om endelig finansiering i 2019 av incentiv og
gjennomgående midler fra KLD.
Valg av programledelse:
Valg av programledelse gjøres i tråd med de føringer gitt i «Etableringsdokument
for Framsenteret» og den praksis som ble gjennomført ved etablering av
flaggskipledelse for flaggskipet MIKON. KLD vil fastsette programledelse basert på
råd fra sentermøtet. Sentermøtet ber FLG, med basis i de forslag til kandidater
som er spilt inn, i neste møte fremme forslag til programledelse.
Sak 18/2018

Presentasjon av 2 flaggskip:
 Klimaeffekter på landskap, samfunn og urbefolkning – Dorothee Ehrich,
UiT Norges Arktiske Universitet gav en presentasjon.
 Havisen i Polhavet – teknologi og styringssystemer – Arild Sundfjord,
Norsk Polarinstitutt gav en presentasjon.

Sak 19/2018

Evaluering og strategiprosess – status og videre framdrift:
Leder av evalueringskomiteen Bo Anderson gav en orientering om status i
prosessen og svarte på spørsmål fra sentermøtet som summeres opp:
 Evalueringskomiteens medlemmer (info sendt institusjonene tidligere):
Bo Andersen
Prof. Dr. Karin Lochte

Dr. Bjørn Dahlbach
Prof. Øivind Østerud
Prof. Kees Bastmeijer
Dr. Magdalena Muir
Mikala Klint
Prof. Göran Ericsson
Junior Prof. Inga Monika Koszalka


Evalueringskomiteens sekretariat:
Jon Børre Ørbæk – NFR
Ivar Thoralf Berthling – NFR
Lena Cappelen Endresen - NFR



Sak 20/2018

Evalueringskomiteens arbeid er godt i gang. Det er viktig at alle
institusjoner leverer sitt underlagsmateriale, herunder selvevalueringen
som er et viktig element, i samsvar med den foreliggende framdriftsplan.
 Det er planlagt en site visit til Framsenteret 3 – 5 desember. Program for
site visit er etablert og kommunisert til alle deltakende institusjoner. Alle
institusjoner vil få mulighet til å møte komiteen.
 Strukturen er en del av evalueringen og står sentralt i komiteens arbeid
 En potensiell feilkilde i evalueringen er at det ikke er rom for å gi en full
publiseringsanalyse
 Norges Forskningsråd skal ikke gi faglige vurderinger.
Evalueringskomiteen er suveren i forhold til å skrive rapporten.
 Framsenteret er ikke en juridisk enhet og kan derfor ikke søke om
finansiering fra EU. evalueringskomiteen vil muligens si noe om dette i sin
rapport
 Evalueringskomiteen vil komme inn på nytteverdien av medlemskap i
Framsenteret i sitt arbeid.
 Evalueringskomiteen kjenner ikke til tilsvarende institusjoner
internasjonalt som Framsenteret mht. hvordan man har organisert seg.
 Evalueringskomiteen vil ha en fakta sjekk versjon av sin rapport i klar ila.
mars måned som vil sendes ut til de deltakende institusjonene.
 Evalueringskomiteen inviteres til å presentere sin rapport i det
kommende sentermøtet den 7. – 8. mai 2019 i Tromsø.
Utnevnelse av valgkomité for valg av senterleder:
Sentermøtet oppretter følgende komite for valg av senterleder:
Eldbjørg Sofie Heimstad – NILU
Ole Arve Misund – NP
Ole Harbitz – Statens Strålevern
Komiteen legger fram forslag til ny senterleder i sitt møte den 7. – 8. mai 2019.
Sentermøtet legger følgende føringer til grunn for komiteens arbeid:
 Hver enkelt medlemsinstitusjon tilskrives og bes om forslag til kandidat.
Forslaget skal ha en utdypende begrunnelse
 Det forutsettes at de som foreslås er bosatt i og virker fra Tromsø
 Som kandidater kan også stedlig leder foreslås
 Senterleders rolle er beskrevet i dokumentet «Rollefordeling
Framsenteret» behandlet i sentermøtet sak 11/2016.

Sak 21/2018

FLG saker:
Arbeid med FLG
Rapport fra alle Flaggskipene
Alle flaggskipene rapporter en fin fremgang men rapporter at tidligere
tildelingsbrev og informasjon fra KLD vil fører til enda mer effektiv bruk av
forskningstid.
Plast i Arktis
Forskningsprogrammet er presentert og vi venter på bestemmelse om hvem som
skal lede forsknings programmet.
Nye nestleder
Frem til neste valg er Catherine Henaug (NINA) valg som nestleder

Sak 22/2018

Forskningskoordinators orientering
Evalueringen av åpning av Fram2 og Fram dagen
Evalueringen viser at folk er generelt fornøyd, men utrykker en bekymring for at
åpningen ikke var like samlende som forventet. Det er et ønske om å spisse
Framdagen i 2019.
Ifram fornyes
Ifram samkjøres med framsenteret.no og flere administrative elementer fornyes.
Dette for økt data kvalitet og effektivitet i søknads behandling
Søknader til flaggskipene innen friste 1. november 2018:
For finansiering i 2019 var det kommet inn 120 søknader. Jevnt fordelt på
flaggskipene med unntak av Havforsuring som ikke hadde utlysning grunnet
oppbundne midler i stort prosjekt som i tidligere år. Totalt beløp søkt fra
Flaggskip finansieringen er ca. 47 mill. Oppdaterte midler avler midler oversikt
viser en faktor 6 fra eksterne kilder .
Plast i Arktis – forskningsprogram
Søknads prosess er i gang – frist for søknader på forskningsprosjekter er
1.12.2018

Evaluering og Strategi prosess
Prosessen vil bli fulgt opp i 2018 og 19. Vi har estimert at instituttene samlet har
brukt 1.5-2 million kroner på evalueringsprosessen i form av timearbeid.
Oppfølgingen av prosessen er viktig også av denne grunn når rapporten blir
presentert i 2019.

Sak 23/2018

Formidlingskoordinators orientering

Utførte og planlagte aktiviteter 2018 og 2019:
Forskningsdagene:
Fritt Fram, forskningstorg Framsenteret og Polaria 29. September. Det var ca.
1600 besøkende, som er rekord.
Forskerne kommer 2019:
Tromsø, Harstad, Narvik, Sortland, Svalbard, Kabelvåg. Snittbesøk 130 personer
på hvert arrangement. Deltagelse fra NINA, NILU og NIVA i gjennomføringen.
Fram Forum 2019:
Alt i rute.
Brukerretting:
Et prosjekt i regi av Framsenteret as, finansiert av KLD. Formålet er kartlegging av
en utvalgt del av forvaltningen i den hensikt å søke å avklare hvilke
kunnskapsbehov de har og på hvilken form de ønsker at denne kunnskapen skal
formidles på. Norut har oppdraget med selve kartleggingen og leverer sin rapport
på nyåret. Framsenteret as vil komme tilbake til sentermøtet med en endelig
rapport fra prosjektet.
Nature Conference:
Forankret og godkjent av sentermøtet i mai 2018. Arbeidsgrupper etableres i
november og desember.
Arctic Circle, Reykjavik oktober 2019:
To arrangementer med godt besøk (Break out session og lansering
forskningsprogrammet Plast i Arktis). Framsenteret hadde også egen stand på
konferansen.
Godt samarbeid med Alfred Wegener Institute, EU Polarnet og Tromsø kommune.
Av egne institusjoner var NINA, Akvaplan-niva og UiT sterkt tilstede.

Sak 24/2018

REV Ocean – en presentasjon


Sak 25/2018

Øystein Mikkelborg – REV Ocean gav en presentasjon – se vedlagte
Powepoint.

Eventuelt:
 Arctic Frontiers 20. – 24. januar 2019 – orientering gitt av Salve Dahle:
o Temaet for konferansen 2019 er Smart Arctic
o Framsenterets lokaliteter vil være en sentral arena for
gjennomføringen. Bl.a. skal åpningen av konferansen skjer her +
andre arrangementer.
o Det er etablert et samarbeid med Tromsø Kommune og KULTA
som vil bidra med kulturelt innslag under åpningen.
o Det blir en egen «Havets dag» som en del av programmet
o Som en del av det faglige programmet vil det være en egen del på
«Plast i havet» og Framsenteret vil presentere det nye
forskningsprogrammet «Plast i Arktis».
 Ny møtedato for sentermøtet: 7. – 8. mai 2019 i Tromsø.

Tromsø 20.01.2019

