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Referat
1. Status i flaggskipene og program «Plastic in the Arctic»
 MIKON
a) Mye arbeid ifb. md evalueringen før jul.
b) Samme tildeling som tidligere
c) Innvilget mange nye bra prosjekter!
d) Mye faktafeil i evalueringen. Disse ble korrigert i utkast som ble sendt tilbake til
komiteen.


Havforsuring
a) Ingen «nye» utlysning i 2018, prosjektet forsetter som før.
b) Mange faktafeil i utkast til evaluering. Disse ble korrigert.
c) (Utvidet presentasjon)



Miljøgifter
a) Lite midler tilgjengelig for nye prosjekter i 2019
b) Hensyn til tverrfaglighet blir i fokus fremover
c) Stort sett fornøyd med evalueringen



Polhavet
a) Bred utlysning i 2019
b) Bevilget midler til flere nye prosjekter med naturvitenskapelig og
samfunnsvitenskapelig fokus, samt innen teknologi
c) Evalueringen - noen faktafeil er rettet opp.



Fjord og kyst
a) Vurderer å satse på litt større prosjekter i fremtiden, opp til NOK 500 000.
b) Atten av 28 prosjekter ble finansiert i årets søknadsrunde.
c) Stort sett fornøyd med evalueringen
d) (Utvidet presentasjon)



Terrestrisk
a) 27 søknader mottatt.
b) Kun 2 nye prosjekter ble finansiert i 2019.
c) Stort sett fornøyd med evalueringen



Plastic i Arktisk
a) Kun 2 millioner bevilget
b) 6 prosjekter innstilt
c) Utfordringer rundt at dette ikke er flaggskip og heller ikke insentiv midler – mye
uklarheter

2. Valg av nye leder FLG – evt utsettelse av dette til høsten (valg av valg komité)
På grunn av usikkerhet omkring fremtidig organisering ble valg av ny Senterleder utsatt til høst
2019. I forkant av FLG-møtet ble det sendt ut en forslag om at også valg av FLG-leder skulle

utsettes til høsten. Det var ingen som hadde innvendinger til denne fremgangsmåten, og valget
ble dermed utsatt.
Det ble imidlertid valgt en valgkomité som består av:
May-Britt Ellingsen (NORCE), Anita Evenset (Akvaplan-niva/NIVA) og Nalan Koc (Norsk
Polarinstitutt, foreslått av NP representant, må bekreftes)
3. Valg av leder og nestleder "Plast i Arktis"
Det var lagt opp til at valg av leder og nestleder for programmet Plast i Arktis skulle velges i
møtet.
NORCE påpekte at de mener at det har skjedd en saksbehandlingsfeil i behandlingen av årets
søknader, og de ønsket derfor at valget skulle utsettes til FLG hadde fått mer informasjon om
denne.
Det ble videre stilt spørsmål omkring institusjonstilhørighet for de som var på valg. Bør
ledervervene fordeles mellom deltagerinstitusjoner i Framsenteret? Alle institusjonene hadde
blitt bedt om å spille inn kandidater, men det var likevel bare et fåtall navn som var foreslått.
På grunn av innvendingene nevnt over ble følgende vedtatt:



I etterkant av møtet sender NORCE ut informasjon til FLG om hva de mener
saksbehandlingsfeilen består i.
Valg av leder/nestleder gjennomføres via mail basert på en liste som viser aktuelle
kandidater og deres institusjonstilhørighet. Det skal også vedlegges en oversikt over hvem
som har lederfunksjoner i flaggskipene.

4. Evaluerings komitéen sin rapport
Kommentarer og tilbakemeldinger er sendt direkte til komiteen/forskningsrådet.
5. Orientering fra forskningskoordinator
a) Flaggskipleder workshop – en ‘ad hoc’ arena hvor Forskningskoordinator og
flaggskipledelse er samlet seg for å diskuterer praktisk punkter knyttet til
forskningssamarbeid.
b) Orientert kort om økt fokus på synliggjøring av Framsenter samarbeidet, f.eks.
publikasjon acknowledgements, registering i CRISTIN hvor mulig.
c) Nye ifram er under utarbeidelse, med blant annet et prosjekt database.
d) Nye deler av innleveringsportal på ifram har blitt tatt i bruk på en vellykket måte
e) Forskningskoordinator har tatt initiativ til et søknad om støtte fra Forskningsrådets
program «Regionale EU-nettverk for mobilisering til Horisont 2020». Samarbeid
mellom Framsenteret og Troms Fylkeskommune
6. Orientering fra formidlingskoordinator

Formidlingskoordinator var ikke tilstede på møtet så følgende informasjon er hentet inn i
etterkant av møtet.
Til flaggskipledere og leder forskningsledergruppa
Noen kommende aktiviteter som hører inn under kategorien direkte formidling
Datoer og frister høsten 2019:
Arendalsuka 12. – 17. august. Det har kommet inn forespørsel om vi skal delta, men det
er ikke tatt noen beslutning. Frist for innmelding av aktiviteter, lansering/promotering av
aktuelle rapporter, mulige temaer og annet til formidlingskoordinator innen 30. april
Arctic Circle, Reykjavik 10. -13. oktober 2019. Frist for innmelding av interesse aktiviteter,
lansering/promotering av aktuelle rapporter, mulige temaer og annet, til
formidlingskoordinator innen 30. april.
Framdagen, Framsenteret Tromsø, torsdag 14. november. Vi ber om kandidater som
ønsker å sitte i programkomiteen for årets arrangement. Frist 10. mai.
Fram Forum 2020. Innmelding/nominering av artikler til formidlingskoordinator 30.
september
Vinteren 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.
7. Datoer for «dialog dager» i 2019
a) Datoer er skissert i søknad til NFR og dette er avklart med flaggskipledere

8. Vurdering av AMAP sin ønske om observatørstatus på FLG-møter
AMAP har sitt sekretariat i Framsenteret og de ønsker å få observatørstatus i FLG-møter.
Flere av Arktisk Råd sine undergrupper er interessante for Framsenteret og kan inviteres til å delta på
ulike arrangementer. Det ble diskutert om det var relevant å invitere eksterne observatører til hele,
eller bare deler av FLG-møter. Konklusjonen var at bare deler av møtene er relevant for eksterne og
at det derfor kan være aktuelt å la de delta på spesifikke saker. For å avklare hva AMAP ønsker
inviteres de til å presentere sine ønsker og forventninger for samarbeid på neste FLG-møte
9. Eventuelt
Følgende saker ble meldt inn under eventuelt:
a) Uryddig saksbehandling i Plast i Arktis.
Se også sak 3. NORCE ønsker å levere en formell klage. Behov for å se på klageprosedyrer
ble påpekt, og dette vil bli tatt opp på neste møte.

b) Felles konsortieavtaler for flaggskipene
Flere har ønsket å få på plass felles konsortieavtaler for å forenkle administrasjonen av
flaggskipprosjekter. Representanter fra HI, NP og UiT har sett på dette og det foreligger et utkast.
Før dette ferdigstilles må det vurderes av juridisk ekspertise i flere institusjoner.
Det ble stilt spørsmål om det var mulig å få til elektronisk signering av avtaler.
Forskningskoordinator undersøker om det er mulig.

Neste møte – 25 sept. 10:30

Kathryn Donnelly, referent

