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1. Orientering fra flaggskipene
Flaggskip

Orientering

Effects of climate change on
sea and coastal ecology the
the north (Fjord og Kyst)

*Fokus på studenter
*Planlegger å øke størrelsen på tildeling per prosjekt, til 500
NOK
*16 oktober arrangeres dialogdag
*Vil utvidet ledergruppe men en samfunnvitenskaplig medlem
*Ønsker fokus på AMINOR
*Satser på sterkere samarbeid med regional forvaltning

Effects of climate change on
terrestrial ecosystems,
landscapes, society and
indigenous peoples
(Terrestrisk)
Hazardous substances –
effects on ecosystems and
human health (Miljøgifter)
MIKON – Environmental
consequences of industrial
development in the North
(MIKON)

*Mange pågående prosjekter
*11 oktober arrangeres dialogdag
*Positiv til evalueringen og vil svare på anbefalinger i årets
utlysning
Prosjektene går som planlagt
Satt av en del midler til revidering av vitenskapsplan i 2019
Vurderer fremgangsmåte i lys av evalueringen og den pågående
prosessen initiert av KLD

Ocean acidification and
ecosystem effects in
northern waters
(Havforsuring)
Sea ice in the Arctic Ocean,
Technology and
Governance(Polhavet)
Plast i Arktis

*Prosjektet OA Dream er inne i 2. år av en 3 års periode
*Utfordringer med arbeidspakke som omhandler
samfunnsøkonomi
*Har en blanding av gamle og nye prosjekter
*Mener at det var en god del misforståelser i evaluerings
rapporten, men er positive til oppfølging
Ingen oppdatering

2. Beslutninger for å imøtekomme noen av evalueringskomiteens forbedringsforslag
("Lavthengende frukter")
Evalueringsrapporten påpekte en del forbedringspunkter knyttet til drift av flaggskipene. Disse vil bli
adressert i den pågående prosessen initiert av KLD, men FLG hadde fått i oppgave fra Sentermøtet å
vurdere om noen forbedringer kunne implementeres allerede ved årets utlysning. En arbeidsgruppe,
bestående av FLG-leder, nestleder og forskningskoordinator, hadde derfor utarbeidet et dokument hvor
forslag til forbedringer knyttet til drift av flaggskipene ble presentert. Forslagene ble diskutert i møtet og
noen forslag til tiltak ble vedtatt. Disse er presentert i Vedlegg 1, og ble sendt til flaggskiplederne i
etterkant av FLG-møtet.
3. Finansiering "Plast i Arktis"
Programmet "Plast i Arktis" hadde ingen finansiering for 2020 og Sentermøtet hadde gitt FLG i oppdrag å
fremme et forslag til hvordan programmet kan finansieres i 2020. Følgende alternativer ble diskutert av
FLG:
1) Insentiv- og tverrgående midler benyttes til å finansiere prosjekter i "Plast i Arktis"
2) Hvert flaggskip avgir en andel av sitt budsjett til programmet.
3) En kombinasjon av punkt 1 og 2.
Ettersom det er sannsynlig at det vil skje endringer i flaggskipene i årene som kommer ønsket FLG å
unngå for store omstruktureringer nå. FLGs forslag ble dermed at "Plast i Arktis" i 2020 finansieres av
insentivmidler og en prosentvis sum fra hvert flaggskip. Tverrgående midler beholdes og lyses ut
separat. Hvert flaggskip oppfordres til å åpne for insentivsøknader i årets utlysning (dvs inkluderes i
utlysningstekst). Den vedtatte løsningen er beskrevet i Vedlegg 2.
Flere i FLG ga uttrykk for at de mente at det var uheldig å starte et nytt forskningsprogram uten at det
ble tilført friske midler til dette. De var derfor uenige i at det skulle allokeres midler fra andre
programmer til "Plast i Arktis".
Sentermøtet er beslutningsorgan og forslagene fra FLG må godkjennes av Sentermøtet.

4. leder og nestleder for "Plast i Arktis"
Leder og nest leder for Plast i Arktis ble valgt ved avstemming. (tallene er tilgjengelig, vennligst
kontakt forskningskoordinator ved Framsenteret)
Kandidater





Norsk Polarinstitutt som fremmer forsker Ingeborg Hallanger (Norsk Polarinstitutt) som kandidat til
leder/nestleder
NILU som fremmer forsker Claudia Halsband (Akvaplan-Niva) som leder og forsker Dorte Herzke
(NILU) som nestleder
Akvaplan-Niva som fremmer forsker Claudia Halsband (Akvaplan-Niva) som leder/nestleder av
programmet.
UiT, Norges Arktiske universitet fremmer Sophie Bourgeon som leder/nestleder av programmet.

Følgende ble valgt:



Leder: Ingeborg Hallanger, Norsk Polarinstitutt
Nestleder: Dorte Herzke, NILU

Valget er endelig når Sentermøtet har godkjent det.

5. Søknadsfrister for 2020.



For å kunne svare til noen av komiteens anbefalinger i årets utlysning for alle
flaggskipene og samarbeidsprogrammet Plast i Arktis, anbefaler FLG å utsette
utlysningsfrist til 15. november.
Det er Sentermøtet som skal beslutte om endringer skal gjennomføres (jfr. sak 2, 3 og 4)
og deres vedtak vil først foreligge 2. oktober. En søknadsfrist 15. november bør derfor
være mulig.

6. Nye rutiner for klagebehandling
Erfaringer fra fjorårets søknadsbehandling viste at det var mangler i den etablerte ordningen for
klagebehandling. I prosedyre for klager står det "Søkere gis adgang til å klage dersom deres
søknad til et flaggskip ikke blir innvilget. Dokumentet "Complaints for rejected flagship proposals
in the Fram Centre" beskriver hva som gir grunnlag for klage, samt hvordan en klage skal sendes
og behandles. Det er mulig å klage straks første innstilling er gjort, dvs. før endelig bevilgning til
flaggskipet er klart. "
I mange tilfeller blir imidlertid bevilgningen lavere enn det flaggskiplederne har lagt til grunn i
første prioriteringsrunde, noe som innebærer kutt før endelig tildeling. Kutt i siste fase kan
enten gjøres ved at ett eller flere prosjekter som opprinnelig var innstilt ikke finansieres eller
ved å kutte i bevilgninger til enkelte eller alle innstilte prosjekter. Som oftest gjennomføres siste
prioriteringsrunde raskt og bevilgningsbrev sendes ut til søkere. Det har forekommet og vil nok
også forekomme i fremtiden at noen er uenige i siste prioriteringsrunde.

For at klager skal kunne få en reell konsekvens besluttet FLG at hvert flaggskip i januar
sender ut en oversikt over hvilke prosjekter som er innstilt til finansiering i prioritert
rekkefølge, dvs. at det allerede da må fremgå klart hvilke prosjekter som blir kuttet
ut/eventuelt får kutt i bevilgning dersom bevilgning til flaggskip blir lavere enn forutsatt i
innstilling. Listen sendes til samtlige søkere, også de som får avslag. Det bør også opplyses
om at klager kan få konsekvenser for tildelingen.
Vedtak: Når det sendes prosjektforslag til KLD innen 15. januar hvert år skal det sendes ut en epost til
alle prosjektsøkere der det vises til innstilte prosjekter og prioriteringer. Det skal informeres om
hvilke prosjekter som faller fra ved et eventuelt kutt i bevilgningen. Web lenke
http://www.ifram.no/important-documents-for-the-flagships.348127.en.html til klageprosedyre skal
også vises til med klagefrist på 2 uker, og svarfrist 2 uker etter at klage er mottatt.

7. Orientering fra forskningskoordinator
På grunn av tidsnød ble kun første punkt av orienteringen gitt muntlig i møtet. De andre
punktene kommer først i foreliggende referat.
Bruk av Forskningsrådet sin portal til søknader – med bakgrunn i evalueringsrapporten var det
et ønske om å bruke forskningsrådets evalueringssystemer i Framsenterets søknadsprosess.
Forskningskoordinator har vært i kontakt med NFR angående dette spørsmålet. Under er svar fra
forskningsrådet gjengitt. Det er tydelig at dette er ikke er noe som kan gjennomføres på kort sikt, men
det er mulig at det er noe KLD kan inkludere i den pågående strategiprosessen.
FLG stilte forskningsrådet følgende:
«Framsenterets forskningssamarbeid ønske å utrede muligheter for å bruke forskningsrådet
sitt forskningssøknad handterings system. Vi ønske informasjon om kostnader og mulighet for
praktisk gjennomføring.
Vi ser for oss 2 senarioer skissert under

Senario 1. Framsentersøknader sendes gjennom forskningsrådets portal og leveres til
Framsenteret for videre bearbeiding

Senario 2. Framsentersøknader sendes gjennom forskningsrådets portal og behandles med
innhenting av referee uttalelser og oppsett av en prioriteringsliste.»

Svar fra Forskningsrådet:

«Dersom Forskningsrådet skal involveres i dette bør vi tilføre en merverdi som vil være å sikre
transparens og kvalitet i fagfellevurderingen av søknadene, og en uavhengig prioritering av
søknadene.
Alternativ 1 der Framsenteret kun benytter Forskningsrådets søknadsportal er nok derfor ikke
aktuelt.

Alternativ 2 kan være aktuelt da vi tidligere har tatt på oss tilsvarende oppdrag med evaluering
av søknader til NARE (Antarktis-midler som kanaliseres gjennom Norsk Polarinstitutt).
Situasjonen nå er imidlertid at vi har et nytt og forenklet søknadssystem med faste søknadstyper
og faste søknadsfrister årlig. En eventuell Framsenter-utlysning må passe inn i dette og eventuelt
samordnes med utlysninger under f.eks. Polarprogrammet.
Det vil også være uaktuelt for oss å evaluere små 1 års søknader årlig, slik tilfellet er i dag.
Forskerprosjekter vil for eksempel ha varighet 3-4 år.»
Andre saker fra Forskningskoordinator







Nye ifram.no lanseres i løpet av høsten. Hovedspråk engelsk (med norsk i noen
hovedmenyer). Hvis noen har forslag eller ønsker å se skisse – ta kontakt med Kathryn!
Research handbook Denne blir en del av ifram.no og skal inneholde blant annet alle
dokumenter knyttet til forskningskoordinering.
Framprisene – De siste årene har det vært få nominasjoner til Framprisene, og det er
derfor behov for en diskusjon om disse skal videreføres i sin nåværende form eller om
de skal endres. På grunn av andre endringer vil Framsenteret AS utsette dette til 2020.
Forskningsrådssøknad om midler til diverse formidlings og "Impact" tiltak. –
Samarbeidssøknaden ArcNetFutures tapte i siste runde for en søknad fra UiT. Men dette
var en interessant søknad som kan gjenbrukes. Evalueringen av dette visst at vi må
forbedre kontakt mot lokale bedrifter.
Arctic 2050 – Framsenteret v/Kathryn Donnelly deltok med en poster presentasjon av
Framsenteret sitt samarbeid. Dette var en «engangskonferanse» i Washington som
omhandlet koblingen mellom forvaltning, forskning og innbyggere/urfolk i Arktis.
Som utfall av dette ønske vi å undersøke muligheter for å opprette en formell kobling
mellom forskningssamarbeidet i Framsenteret og SEARCH som jobber for å
koordinering, syntese, og kommunikasjon av forskning på Arktis i USA. Dette med
hensikt å lære om «best practice» mht til kontakt og samarbeid mellom forskning,
forvaltning og befolkning.

8. Orientering fra formidlingskoordinator
På grunn av tidsnød i møtet er orientering fra Formidlingskoordinator kun inkludert i
foreliggende referat.
Viktige datoer
Fram Forum


Frist forslag til artikler 2020-utgaven: Mandag 30. september 2019.




Planlagt utgivelse 2020-utgaven (papir og digital): Uke 11 2020
Frist ferdige artikler: 10. desember 2019.

Forslagene må inneholde følgende:
Arbeidstittel.
Kort beskrivelse av innhold.
Relevans til Framsenterets forskningsportefølje (flaggskip/programmer)
Kort beskrivelse av forslag til foto/illustrasjoner/grafiske elementer.
Forfatter(e) og institusjoner.
Prioriteringer
Vi gjør oppmerksom på at vi prioriterer de artiklene som har sitt utgangspunkt i forskning gjort
innenfor eller i forbindelse med flaggskipene/forskningsprogrammene i Framsenteret.
Arctic Frontiers 2020
Side Events:
Forslag til presentasjoner av resultater fra prosjekter fra flaggskipene eller andre faglige
presentasjoner som kan egne seg å presentere på sidearrangement i regi av Framsenteret under
Arctic Frontiers 2020 må være formidlingskoordinator i hende innen 14. oktober
Forslagene må inneholde følgende:
Kort beskrivelse av innhold.
Relevans til Framsenterets forskningsportefølje (flaggskip/programmer)

9. Presentasjon fra AMAP
AMAP har søkt om observatørstatus i FLG. PÅ forrige møtet ble det besluttet at de skulle
inviteres til å fortelle litt om sine aktiviteter og hva de ønsker å oppnå med en eventuell
deltagelse i FLG. Rolf Rødven fra AMAP presenterte AMAP. Det ble i etterfølgende diskusjon
påpekt at FLG diskuterer mange administrative saker som har liten interesse for AMAP og
som det heller ikke er ønskelig at eksterne institusjoner får innsyn i. Det er imidlertid
ønskelig å få til en tettere dialog med AMAP og også andre undergrupper av Arktisk råd. Det
har tidligere blitt diskutert om det er behov for å opprette en eller flere referansegrupper
for flaggskipene og AMAP kan f.eks. være medlem i en slik referansegruppe. FLG-ledelsen
bes forberede en sak til neste møte hvor involvering av ulike stakeholders blir tema.

Valg av ny FLG-leder og nestleder
Valgkomiteen for ny FLG-leder har vært Nalan Koc, Jo Aarseth og Anita Evenset.

Kandidater som har sagt seg villige til å stille: Eldbjørg Heimstad, NILU, Haakon Hop, Norsk
Polarinstitutt, Alma Thuestad, NIKU (ønsker å være kandidat til nestleder verv). Resultat av valget
ble:
Leder for FLG: Eldbjørg Heimstad, NILU
Nestleder FLG: Alma Thuestad, NIKU

10. Eventuelt
Eventuelt utgikk grunnet tidsmangel.

