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

Tirsdag 7. mai og onsdag 8. mai 2019
0900 - 1500
I henhold til invitasjonsliste

CICERO
Akvaplan-niva
Framsenteret AS
Framsenteret AS

Camilla Schreiner
Anita Evenset (leder FLG)
Aase Tveito
Frode Kjersem

Framsenteret AS
Kystverket
Akvaplan-niva
Havforskningsinstituttet
Klima- og miljødepartementet
Klima- og miljødepartementet
NOFIMA
NOFIMA
Meteorologisk institutt
Meteorologisk institutt
NIKU
NIKU
NILU
NILU
NINA
NINA
NIVA
Norsk Polarinstitutt
Norsk Polarinstitutt
Statens strålevern
Statens Strålevern
UiT Norges arktiske universitet
Veterinærinstituttet

Kathryn Donnelly
Jan Morten Hansen
Salve Dahle
Maria Fossheim
Svein Tore Halvorsen
Aud Ingvild Slettemoen
Magnar Pedersen
Jan Gunnar Winther
Justyna Wodziczko

NORCE
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

Erling Sandsdalen
Steinar Vaadal
Anne Grete Johansen
Bo Andersson - leder

Signe Aaboe
Alma Thuestad
Kristin Bakken
Kari Nygaard
Eldbjørg Heimstad
Cathrine Henaug
Norunn S. Myklebust
Greta Bentzen
Ole Arve Misund
Geir Andersen
Inger Margrethe Eikelmann
Ole Harbitz
Anne Husebekk (senterleder)

Carlos Goncalo das Neves

Rune Vistad
Jon Børre Ørbech

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

UiT Norges Arktiske Universitet

Jo Jorem Aarseth
Knut Arne Gjertsen
Odd Arild Finnes

Jørgen Fossland
NIBIO
Kartverket
NIBIO

Tirsdag 7. mai:
«NORCE presentasjon et fremtidsrettet forskningsinstitutt" :
Elisabeth Maråk Støle, adm. direktør NORCE
Onsdag 8. mai:
Sak 01/2019

Sak 02/2019

Sak 03/2019

Godkjenning av innkalling og saksliste
NINA ønsker en grundigere saksutredning til enkelte saker
Vedtak:
Innkalling og saksliste godkjent med merknad fra NINA
Godkjenning av referat fra sentermøte 18. – 19. november 2018
Vedtak:
Referat fra sentermøte 18. og 19. november 2018 godkjennes.
Evaluerings- og strategiprosess:
Norges Forskningsråd v/Bo Andersson gav en presentasjon av
evalueringsrapporten (se vedlagte presentasjon) og gav avklarende svar på
sentermøtets spørsmål.
Klima- og miljødepartementet orienterte sentermøtet om at de vil følge opp
rapporten slik:
Departementets videre arbeid med å følge opp evalueringen vil føre frem til en
revisjon av beslutningsnotatet av 02.07.2010 som beskriver organiseringen av og
rammene for senteret. Departementet vil legge stor vekt på tett dialog og
samarbeid med alle sentermedlemmene og Framsenteret AS, i arbeidet med et
forslag til endringer i organiseringen. Når den nye organiseringen er på plass, vil
det være naturlig at de nye styringsorganene arbeider videre med oppfølgningen
av anbefalingene i evalueringen når det gjelder flere temaer knyttet til selve
forskningssamarbeidet, flaggskipene, formidlingen mv.
1. Høst 2019: Dialog med sentermedlemmene, Framsenteret AS og
sentermøtet om evalueringskomiteens analyser og forslag når det gjelder
organisering og styring av sentersamarbeidet. Målet er å presentere et
forslag til organisering og styring på nyåret. En plan for departementets
arbeid med dette høsten 2019 vil foreligger før sommerferien 2019.
2. Vår 2020: KLD vil ha en dialog med alle deltakende institusjoner om det
foreliggende forslag.
3. Ny organisasjon på plass sommeren 2020.
4. Etter at den nye strukturen er på plass vil departementet høsten 2020
drøfte med den nye organisasjonen den videre oppfølgningen av temaer
knyttet til forskningssamarbeidet, flaggskipene og formidling.
Sentermøtet samlet seg om KLDs plan for oppfølging av evalueringsrapporten
samtidig som de er opptatt av snarest å kunne følge opp anbefalinger i rapporten

som kan defineres som lavt hengende frukter. Sentermøtet ber derfor FLG om å
vurdere hvilke anbefalinger i rapporten som kan følges opp på kort sikt og komme
tilbake til sentermøtet med et forslag til tiltak i prioritert rekkefølge.
Prioriteringene gjøres gjeldende for neste runde med utlysninger. Vanlig frist for
søknader til flaggskipene er 1. november, men det må vurderes om denne skal
utsettes noe i 2019.
Sentermøtet ber også om at FLG velger ny leder til neste sentermøte.
Videre samlet sentermøtet seg om at valgkomiteen tar opp igjen sitt arbeide (se
sak 20/2018 Utnevnelse av valgkomite for valg av senterleder) med å finne ny
kandidat til senterleder slik at valg kan finne sted i neste sentermøte.
Sak 04/2019

Evaluerings- og strategiprosess
Forslag til organisering og gjennomføring av strategiprosess:
Med bakgrunn i KLDs plan for oppfølging av evalueringsrapporten ble
saken frafalt.

Sak 05/2019

NORCE – søknad om medlemskap
Sentermøtet samlet seg om følgende:
Søknader om medlemskap behandles i sentermøtet og godkjennes deretter av
Klima- og Miljødepartementet.
Sentermøtet var kjent med at Norut er fusjonert inn i NORCE. Ettersom Norut
ikke lengre eksisterer, ønsket Sentermøtet å betrakte søknaden som opptak av et
nytt medlem i Framsenteret. I påvente av den pågående evaluerings- og
strategiprosessen i Framsenteret, der også medlemskapsordningen vil bli vurdert,
har sentermøtet tidligere vedtatt at man ikke ønsker å ta opp nye medlemmer nå,
og søknadsvurderingen kan gjenopptas når ny strategi er vedtatt.
Sentermøtet ønsker at pågående prosjekter der NORUT er deltaker, videreføres
som planlagt.
Sentermøtet inviterer NORCE til fortsatt å delta i utvikling og gjennomføring av
forskningsprosjekter etter de samme retningslinjer som ikke-medlemmer i
Framsenteret.

Sak 06/2019

Presentasjon av to flaggskip
 Fjord og kyst ble presentert av Liz Jørgensen (vedlagt presentasjon).
 Havforsuring ble presentert av Håkon Hop

Sak 07/2019

Plast i Arktisk:
Framsenteret ble tildelt kr. 2,0 mill i incentiv- og gjennomgående midler for 2019.
Alle midler er etter en søknadsprosess nå tildelt ulike forskningsprosjekter.
Det er kommet inn en klage på tildelingen som er under behandling av en
klagekomite.
Valg av programledelse er ikke gjennomført. Dette bør se i sammenheng med den
foreliggende evalueringsrapport.
For 2021 foreligger det ikke finansiering for programmet. Sentermøtet samlet seg
om at dette må tas inn som en del av den helhetlige vurderingen FLG skal gjøre i
forbindelse med oppfølgingen av evalueringsrapporten (se sak 03/20129).

Sak 08/2019

Prosjekt brukerretting
Sentermøtet er tidligere orientert om prosjekt «Brukerretting av formidling».
Formålet med prosjektet er å se på hvordan Framsenteret kan styrke sitt
forvaltningsrettede formidlingsarbeid. I den sammenheng har NORUT utført en
avgrenset kartlegging av forvaltningens behov (hvem har hvilke behov og på
hvilke formater ønsker de kunnskapen) og den foreliggende rapport som er
distribuert til sentermøtet, er et resultat av denne kartleggingen. Framsenteret
AS vil bruke denne rapporten som et grunnlag for å utarbeide en plan for hvordan
Framsenteret bør innrette sitt forvaltningsrettede formidlings - arbeid i
fortsettelsen. Vi vil komme tilbake til sentermøtet med en egen sak om dette.

Sak 09/2019

Formidling –og forskningskoordinering – orientering (Kathryn Donnelly) :
Nøkkel tall for 2018:
Antall prosjekter i flaggskipene: 96
Antall publikasjoner fra prosjekter i flaggskipene: 100
Antall søknader til flaggskipene om forskningsmidler i 2019: 120
Antall søknader til forskningsprogrammet Plast i Arktis: 18

Håndbok for forskningssamarbeid:
Det er tatt initiativ til å lage en håndbok som skal gi en felles struktur og praksis
for forskningssamarbeidet knyttet til flaggskipene. Denne vil bli utarbeidet i et
nært samarbeide med FLG.
Workshop for flaggskipledere
I januar ble det gjennomført en halv dags workshop med flaggskiplederne. Dette
viste seg å være en nyttig arena hvor blant annet innspill til nye websider,
branding, felles prinsipper i flaggskipene m.m. ble samlet inn.
Ifram fornyes
Ifram samkjøres med framsenteret.no og flere administrative elementer fornyes.
Dette for å få økt data kvalitet og effektivitet i behandlingen av
forskningsprosjektsøknader. Deler av fornyelsen er implementert for 2018
utlysningen.
Søknader til flaggskipene for 2019:
For finansiering i 2019 var det kommet inn 120 søknader innen fristen som var 1.
november. Søknadene var jevnt fordelt på flaggskipene med unntak av
Havforsuring. Dette flaggskipet hadde ikke utlysning grunnet at midlene er
bundet opp i et stort prosjekt som i tidligere år. Totalt ble det mottatt søknader
for kr. 47. mill. I en oppdatert oversikt over midler avler midler viser det seg at vi
har en faktor 6 med finansiering fra eksterne kilder.
Plast i Arktis – forskningsprogram:
Prosjekter, finansiert med incentiv- og gjennomgående midler, er kommet i gang i
2019.

Formidlingsaktiviteter:
 Nettverkssamling for 87 naturfaglærere i Troms (vg.skoler). Forskere fra
NILU og NINA
 Arctic Frontiers:
Åpningsarrangement ble avholdt på Framsenteret, og konferansen
hadde fokus på bl.a. plast i Arktis.
 Besøk fra Olje- og energidepartementet, Seksjon for forskning og teknologi
der vi presenterte Framsenteret og forskningen.
 Kontaktmøte med Polaria er avholdt med fokus på å utvikle
formidlingssamarbeidet med dem.
 Det har vært avholdt et nettverksmøte for medlemmer i Young Fish der
også representanter fra HI og BarentsWatch deltok..
 Vi har hatt besøk fra nederlandske politikere der vi i samarbeid med Arctic
Frontiers har presentert Framsenteret og forskningen.
 Presentasjon av Framsenteret for Barents Regionråd (50 politikere fra
Russland, Norge, Sverige og Finland)
 Egen sesjon under Barents Press årskonferanse i Tromsø 3. mai 2019. 120
journalister fra Russland, Norge, Sverige og Finland.
Forskere/representanter fra NP og NINA samt fra flaggskipene Polhavet,
Mikon og Plast i Arktis deltok.
 Medarrangør og innholdsleverandør til regional konferanse om grønn
verdiskapning i Arktis 6. mai 2019. Forskere fra Akvaplan-Niva og NINA
deltok.
 Internasjonalt pressebesøk fra blant annet: Italia, Israel og UK. Forskere fra
HI, NP, UiT deltok.
 Republisering av artikler fra Fram Forum i Independent Barents Observer og
Journal of the North Atlantic and Arctic.
Kurs/workshops:




Et skrivekurs for forskere, i samarbeid med forskning.no er avholdt
Workshop i infografikk for flaggskipene.
Workshop bedre power-pointpresentasjoner for flaggskipene.
Kommende aktiviteter og under planlegging (i utvalg)
2019










Prosjekt brukerrettet formidling
Presentasjon av Framsenteret for Stortingets Nordnorgebenk (22. mai).
Senterleder og direktør deltar.
Arendalsuka 12. – 17. august. Det har kommet inn forespørsel om vi skal
delta, vi vurderer deltagelse.
Forskningsdagene 2019
Fritt Fram!: Tromsø, 28. september.
Forskerne kommer!: Tromsø, Narvik, Harstad, Nordreisa, Alta
Forskernatt: Tromsø 27. september.
Arctic Circle, Reykjavik 10. -13. oktober 2019.
Framdagen, Framsenteret Tromsø, torsdag 14. november.
Fram Forum 2020. Innmelding/nominering av artikler har frist 30.
september

2020:




Arctic Frontiers, Tromsø januar/februar: Frist for innmelding av interesse
aktiviteter, lansering/promotering av aktuelle rapporter, mulige temaer og
annet til formidlingskoordinator innen 30. september.
Nature/Fram Conference 2.-5. juni 2020

Sak 10/2019

Valg av senterleder
Sentermøtet samlet seg om at valgkomiteen tar opp igjen sitt arbeide (se sak
20/2018 Utnevnelse av valgkomite for valg av senterleder) med å finne ny
kandidat til senterleder slik at valg kan finne sted i neste sentermøte. Arbeidet
skjer i en dialog med KLD og Anne Husebekk for å finne løsning på
senterlederfunksjonen i en interimsperiode fram mot ny ledelse- og
styringsstruktur.

Sak 11/2019

FLG saker
Behov for enda bedre retningslinjer for tildeling av flaggskipsmidler
Valgkomite for ny FLG-leder: Anita Evenset, Nalan Koc, My Britt Ellingsen (må
erstattes ettersom NORCE ikke er medlem) .
Møtedato for neste sentermøtet: 1. – 2. oktober i 2019 i Tromsø.

Sak 12/2019

Tromsø 25.05.2019

