FLG møte 4. mars 2020 10:30 – 14:30
Kompasset, Lysgården Framsenteret –Hjalmar Johansens gata 14,

Agenda
1. Kort status fra flaggskipene og Plast i Arktis; møter, utlysning og prosjektforslag 2020.
2. Ekstern referee evaluering i flaggskipene- fungerer dette for alle flaggskip?
a. Dette fungerer ganske dårlig for MIKON hvor ledergruppa har endt opp som et
review panel. Review panel er et godt alternativ, men det betyr at vi bør avvikle de
uavhengige fagfellene og muligens inkludere en eller to eksterne i panelet.
b. Eventuelt bruke to til tre faste eksterne referees?
3. Prosess med oppdatering av vit. planer- hvilke flaggskip planlegger dette i 2020?
a. Vil man se til ekstern evaluering ved oppdatering av den vitenskapelige plan?
4. Klageprosedyre over avslag på søknader – bør noe endres i teksten?
Klage prosedyre fins på ifram.no
Nåværende klageprosedyre (uttak av kun det relevant delen)

….

A party is entitled to lodge a complaint if he or she contends the flagships` decision to deny
funding, wholly or in part, to an application for R&D funding. This is only possible if:
1. The rejection is due to a procedural error:
 No external evaluation of the proposal
 The proposal is wrongly judged to be out of scope for the call (skal dette
endres?)
2. The rejection is due to abuse of authority (partiality, both personal and institutionwise).
…

5. Forskningsetiske retningslinjer i konsortiavtaler/kontrakter- jmf. web lenker fra tidligere
referat. (ser neste punkt pkt 6.)
6. Revidert management guidelines
Under er nåværende management guidelines med revidering merket i grått (management
guidelines finns på ifram.no)

…..(uttak av kun det relevant delen)
7 .Klage muligheter
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/importantdocuments-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.
8. Etiske retningslinjer
Forskningen i flaggskipene skal følge de etiske retningslinjene utarbeidet av De
Nasjonale Forskningsetiske Komitéer – Forskningsetiske retningslinjer for:
- Naturvitenskap og teknologi
- Samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi
Alle konsortieavtaler og andre lignende avtaler som omhandler
forskningssamarbeidet i flaggskipene, skal vise til forskningsetiske retningslinjer.
-Forskningsetiske
retningslinjer
for
naturvitenskap
og
teknologi
https://www.etikkom.no/forskningsetiske-retningslinjer/naturvitenskap-ogteknologi/
-Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og
teologi
https://www.etikkom.no/forskningsetiskeretningslinjer/Samfunnsvitenskap-jus-og-humaniora/

7. Utkast til revidert research handbook (KAD)
Foreløpig består research handbook av følgende dokumenter:
a. Acknowledgements in publications partly or wholly financed by the Fram Centre
research cooperation (hva og hvordan)
b. Complaints for rejected flagship proposals in the Fram Centre
c. Flagship reporting template 2019
d. Contract consortium agreement for funded flagship projects (in Norwegian)
e. Guidelines for flagship management
8. Flaggskip fjord og kyst ønsker også diskuterer om «Dialogdagene» kan bli et felles møte
planlagt og utført av FRAM A/S
9. Innstilling for gjennomgående midler

Midler til gjennomgående prosjekter var utlyst medio oktober og med frist 2 desember.
Innkommende søknader :1 - AMINOR - Advanced Environmental Studies in the North: A
research school for the integration of monitoring, science & management
Kommitee oppnevnt av FLG bestå av:
Eldbjørg Heimstad (leder FLG/Miljøgifter)
Per Fauchald (MIKON)
Dorothee Ehrich (Terrestrisk)
Signe S. Sønvisen (Fjord og Kyst/Samfunnsfaglig repr.)
Arild Sundfjord(Polhavet)
Hans-Kristian Hernes (Polhavet/Samfunnsfaglig repr.)
Melissa Chierici (Havforsuring)
Kathryn Donnelly (Framsenteret AS, sekretær)
Møtet fant sted: 17. desember 2019 kl 9-10
Innstillingen: Søkernes ble bedt om å om å sende inn en utfyllende og revidert søknad innen
1. februar 2020. Behandling av revidert søknad blir gjort via epost (mellom 1-19 februar
2020) og det var enighet om å innstille det revidert prosjekt. Det var også enighet om å
fullfinansiere med KNOK 800 000
10. Orientering fra Forsknings koordinator
a. Fram x SEARCH – rapport/oppsummering og kommende tema
b. Samarbeid med Arctic 365 report og videre arbeid – mulighetene for flaggskipene
11. Orientering fra Formidlings koordinator
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Status Nature/Framkonferansen «A Changing Arctic»
Orienteringssak - Brukerrettet prosjekt (ser vedlegg)
Orienteringssak - Nytt liv i Framsenterets rapportserie
Orienteringssak - Nordområdepartnerskapet/Arendalsuka 2020
Status planlegging Forskningsdagene 2020
Status, frister og planlegging Arctic Circle 2020
Status, frister og planlegging Arctic Frontiers 2021
Orientering Fram Forum 2020 - 2021

12. Endring av ledelse i flagship Arctic Ocean v/Nalan Koc og Paul Dodd
13. Observatør rolle til AMAP i FLG – foreslås at beslutning er utsatt frem til ny organisatorisk
struktur er på plass som kanskje inkluderer Bruker/Referansegruppe(r).
14. Kort orientering om hvordan det jobbes med å svare på anbefalingene fra ekstern
evaluering i Framsenteret

