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Til:  

  

  
  
  
  

Avdeling for internasjonalt samarbeid  

Referansegruppen  

  

Dato: 02.07.10  

Saksnr.:  200803736 

    

    

  

  
Senter for klima og miljø – endelig beslutningsnotat  

Etablering av et internasjonalt ledende et senter for klima og miljø var et av de 
sentrale tiltakene i ”Nye byggesteiner i nord, neste trinn i Regjeringens 
nordområde strategi” (2009). Styringsgruppens anbefalinger om mål for 
senteret, navn, faglig satsing, flaggskipledere, organisering og finansiering ble 
politisk avklart gjennom r-notat 17. juni. Midler til flaggskipene er fordelt og det 
arbeides med å igangsette faglig aktivitet under de tematiske flaggskipene i løpet 
av 2010.   
  
Det er lagt opp til en markering av starten på det faglige samarbeidet 27.-28.  
september 2010. Videre arbeides det for å bygge på dagens 
Polarmiljøsenterbygg for å huse det nye senteret. Bygget skal være 
energieffektivt og klimavennlig. Statsbygg har ansvar for tilbygget og etter avtale 
med Tromsø kommune. Det vil bli fremmet et eget r-notat om tilbygget og 
kostnader. Det vil da også tas endelig stilling til om det skal inngå som pilotbygg i 
satsingen ”Framtidens byer”. Bygget vil tentativt kunne stå klart 1. september 
2013.   
  
Miljøverndepartementet etablerte en styringsgruppe med deltakere fra Fiskeri- 
og kystdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Utenriksdepartementet og 
med Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og handelsdepartementet 
som  
observatører. Videre ble det etablert en referansegruppe med 28 
forskningsinstitusjoner og 5 direktorater. Styringsgruppen har lagt 
referansegruppens innspill til faglige satsing til grunn for anbefalte 
flaggskipsprogrammer. Utviklingen av Senter for klima og miljø er sett i 
sammenheng med arbeidet med å etablere et klimaforskningssenter i Bergen og 
Klima 21. Forskningsrådet har hatt en sentral rådgiverrolle i referansegruppen i 
forbindelse med utarbeidelse av faglig innretning for senteret.   
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Mål for senteret   
Senter for klima og miljø skal bidra til å gjøre Norge til den beste forvalter av  

  
miljøet og natur- og kulturressursene i nordområdene. Det er et mål at 
kunnskapsmiljøene som inngår videreutvikles til et internasjonalt ledende senter 
for forskning på klima og miljø i nordområdene. Senteret skal gi råd til 
forvaltning, næringsliv, publikum generelt og innspill til internasjonale politiske 
prosesser. Det skal etableres gode forskningsnettverk nasjonalt og internasjonalt.  
Det skal legges opp til flerfaglig/tverrfaglig forskning og tett samarbeid mellom 
naturvitenskap, teknologi og samfunnsvitenskap. Det skal satses aktivt på 
formidling, og å koble rekruttering, utdanning og forskning.   
  
Mål for sentersatsingen er konkretisert og operasjonalisert i hovedmål og 
delmål, se vedlegg 1.  
  
Navn på senteret  
 “Fram – High-North Research Centre on Climate and the Environment”, på norsk 
”Fram – Nordområdesenter for klima og miljøforskning” og i dagligtale 
“Framsenteret”.  
  
Faglig satsing  
I den faglige hovedsatsingen er det lagt vekt på å finne fram til områder der vi 
trenger mer kunnskap, jf føringen lagt i ”Nye byggesteiner”. Videre er det lagt 
vekt på å bygge opp en faglig kompetanse som ikke skal overlappe med 
kompetansen i andre nasjonale institusjoner og forskningsmiljøer, og være i 
samsvar med Klima 21 og gi nasjonal merverdi.   
  
I den faglige hovedsatsingen skal foregå innenfor rammene av følgende flaggskip:   

1)Havisen i Polhavet, teknologi og avtaleverk, – ledet av Norsk Polarinstitutt med 
SINTEF og Universitet i Tromsø som gruppeledere på henholdsvis teknologi og 
avtaleverk  

2)Effekter av klimaendringer på fjord- og kystøkologi i nord – ledet av 
Havforskningsinstituttet med Akvaplan-niva/NIVA som nestleder  

3)Effekter av klimaendringer på terrestre økosystemer, landskap, samfunn og urfolk – 
ledet av Universitet i Tromsø med Norsk institutt for naturforskning som nestleder 
og CICERO som gruppeleder for klimatilpasning  

4)Havforsuring og økosystemeffekter i nordlige farvann – ledet av 
Havforskningsinstituttet med Norsk Polarinstitutt som nestleder. Alterneres etter 
2 år.  

5)Miljøgifter – effekter på økosystemer og helse– ledet av Norsk institutt for 
luftforskning med Akvaplan-niva/NIVA som nestleder.  

  
  
  
Organisering  
Organisasjonsmodellen er basert på erfaringer fra dagens Polarmiljøsenter og politiske 
føringer, jf ”Nye byggesteiner – neste skritt i regjeringens nordområdestrategi”.  
Polarmiljøsenteret vil opphøre og de 9 institusjonene vil gå inn i det nye senteret som vil 
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omfatte om lag 16 institusjoner. Senteret vil bestå av et nettverkbasert samarbeid 
mellom institusjoner i Tromsø og på Svalbard med et godt nettverk nasjonalt og 
internasjonalt. Samarbeidet vil bygge på naturlig arbeidsdeling mellom deltakerne i 
senteret, basert på institusjonenes ulike oppgaver og faglige spesialiteter.  Sentermøte 
skal være øverste organ og det kan opprettes et arbeidsutvalg for å håndtere løpende 
saker.   
  
Nåværende driftsselskap Polarmiljøsenteret AS videreutvikles som sekretariat for det 
nye senteret. Selskapet vil ikke ha anledning til å ta opp lån og må følge statens lønns- 
og pensjonsregelverk. Fundamentet for sentersamarbeidet vil være faglige 
samarbeidsavtaler, driftsavtaler og eksterne faglige avtaler. Behovet for en sterkere 
styringsmodell for senteret, herunder opprettelse av eget styre med eget budsjett til 
fordeling til faglig aktivitet, skal vurderes etter 3 år av Sentermøtet og berørte 
departementer.   
  
Finansiering  
Finansieringen baseres på at de respektive institusjonenes egne budsjetter jf. dagens 
situasjon.  I tillegg ser departementene behovet for incentivmidler til senteret som kan 
bidra til å fremme samarbeid mellom institusjonene og som forvaltes av Sentermøtet. 
Relevante forskningsprogrammer blant annet i regi av Forskningsrådet, EU og regionale 
forskningsfond vil være viktige finansieringskilder for faglige aktiviteter.   
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Vedlegg 1  
UTDYPNING AV:   
  

1. Bakgrunn  
Styringsgruppen har lagt følgende overordnede føringer til grunn i sitt arbeid 
med å utvikle forslag til mål, organisering og faglig innhold for senteret:  
  
I ”Nye byggesteiner i nord, neste trinn i Regjeringens nordområdestrategi”  
påpekes viktigheten av å utvikle kunnskap om klima og miljø som vil gjøre Norge i 
stand til å forvalte våre hav – og landområder i nord, og de ressurser som finnes 
der, på en enda bedre måte. Bedre kunnskap om klima og miljø er av stor 
strategisk betydning for forvaltning, klimatilpasning og samfunnsplanlegging i 
nord.   
  
Klimaprosessene i Arktis er viktige også for klimaet globalt. Bedre forståelse av 
disse prosessene er kritisk for å forutsi framtidige klimaendringer. Oppbygging av 
kunnskap på dette feltet vil derfor være et viktig bidrag til det internasjonale 
klimaarbeidet.  
  
Tromsø er midtpunkt i en region med store naturverdier og levende ressurser, 
har sterke kunnskapsmiljøer å bygge på og geografisk nærhet til nøkkelområder 
både når det gjelder klima, ressursutnyttelse og endringer i aktivitetsmønster. 
Derfor vil Regjeringen at kunnskapsmiljøene i Tromsø videreutvikles til et 
internasjonalt ledende senter for forvaltningsrettet forskning på klima og miljø i 
nordområdene.   
  
Styringsgruppen har på denne bakgrunn også lagt vekt på å se etableringen av 
Senteret for klima og miljø i sammenheng med en rekke andre tiltak for å styrke 
forskning, miljøovervåkning, og beredskap i nord, bl.a. infrastrukturprosjektet 
SIOS(Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System), havbunnsobservatoriet  
EMSO (the European Multidisiplinary Seafloor Observatory)utviklingen av et 
Helhetlig overvåkningssystem for Barentshavet (Barents Watch), styrking av 
romvirksomheten på Svalbard og i Nord-Norge og etablering av flere andre 
kompetansesentra innenfor relevante fagområder. Disse tiltakene vil bidra til en 
vesentlig styrking av infrastrukturen og kunnskapsproduksjon i nordområdene.   
  
Videre har styringsgruppen vært opptatt av at senteret skal koordineres med 
eksisterende kompetansemiljøer i Norge, blant annet klimaforskningsmiljøet i 
Bergen, og unngå unødige overlapping i satsingsområder, og at denne 
sentersatsingen også sees i sammenheng med opptrappingsplanen for 
klimaforskning og med strategien for klimaforskning Klima 21.  
  
Styringsgruppen har i tillegg lagt vekt på at denne etableringen skal styrke 
forskning og utdanning i nord og bygge opp kunnskapsbasert forvaltning slik at 
Norge kan ligge i forkant av utviklingen.  
  

2. Mål for Senter for klima og miljø  
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Regjeringens overordnede føringer og målsettinger for denne sentersatsingen er 
konkretisert og operasjonalisert i følgende målbeskrivelse:   
  
Hovedmål:  
Senteret skal:  

• bidra med tverrfaglig forskningsbasert kunnskap som gjør Norge til en 
fremragende forvalter av miljøet og natur- og kulturressursene i 
nordområdene.    

• videreutvikles til å bli et internasjonalt ledende senter for 
forvaltningsrelevant forskning på klima og miljø i nordområdene og legge 
vekt på formidling.  

  
Delmål:  

• Senteret skal bidra til å analysere utfordringene i nordområdene, både 
med hensyn til miljø- og samfunnsmessige konsekvenser. Analysene skal 
bidra som grunnlag for politikkutforming, og for å redusere risiko og sikre 
at ny virksomhet skjer på en bærekraftig måte.    

   
• Senteret skal ha et hovedfokus på anvendt forskning og bidra med innspill 

til internasjonale prosesser.   
  
• Senteret skal bidra til styrket flerfaglig og tverrfaglig samarbeid mellom 

institusjonene og forskere med naturvitenskapelig, teknologisk og 
samfunnsvitenskapelig kompetanse slik at de samlede utfordringene for 
nordområdene kan sees i sammenheng.   

  
• Senteret skal være en aktiv formidler av forskningsresultater fra klima- og 

miljøforskning i nord til næringsliv, skoleverk, alle forvaltningsnivå og et 
bredt publikum.   

  
• Senteret skal bidra til å styrke utdanning, og bidra i forskerutdanning og 

mastergrad-utdanning gjennom samarbeid med relevante institusjoner for 
høyere utdanning innen klima og miljø.   

  
• Senteret skal bidra til å fremme faglig forskningssamarbeid mellom 

relevante nasjonale institusjoner samt fylle kompetanse – og kunnskapshull 
og gi nasjonal merverdi.   

  
• Kunnskapsmiljøene som inngår i senteret skal etablere gode 

forskningsnettverk nasjonalt og internasjonalt, samt samarbeid med øvrige 
FoU-miljøer i landsdelen. Det er viktig å skape en god lagånd for forsknings- 
og utdanningssamarbeid i nord for å utnytte den samlede infrastrukturen 
og kompetansen optimalt.   

  
3. Organisering av senteret - nettverk og felles sekretariat  
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Det skal ikke etableres en ny formell institusjon i juridisk forstand/ organisasjon i 
Brønnøysundregisteret, og i ”Nye byggesteiner…” står at ”Senteret organiseres 
som et nettverk med et felles sekretariat…….”.   
  
Videre er det lagt til grunn at den organisatoriske løsningen må gi en god ramme 
rundt senteret og legge til rette for et faglig samarbeid på tvers av fag og 
institusjonsgrenser i senteret.   
  
Senteret organiseres i et nettverk. Den organisatoriske hovedramme vil bestå av 
:  

• En faglig samarbeidsavtale og en driftsavtale  
• Ledelse av senteret/ Sentermøte/styre  
• Et forskningslederråd  
• Et sekretariat med en faglig senterkoordinator   
  

Ledelse av senteret  
Senteret vil bestå av om lag 16 institusjoner. Direktørene for institusjonene 
møtes i sentermøtet som senterets øverste organ. Sentermøtet har ansvaret for 
langsiktig strategiutvikling, strategiske valg vedrørende faglig spørsmål, 
oppfølging av flaggskipsatsingen og formidling.   
  
De institusjonene som skal inn i senterbygget rent fysisk og de som vil ha faglige 
samarbeidsavtaler og være en del av den nettverkbaserte strukturen til Senteret 
er nevnt i vedlegg 3. Eksempelvis vil institusjonene i Tromsø være en del av 
senteret selv om de rent fysisk ikke er under samme tak. Det er den tematiske 
innretningen for flaggskipene som vil være avgjørende for hvilke institusjoner 
som blir en del av senteret, og derfor vil det være behov for å kunne justere 
avgrensingen over tid.   
  
Samarbeidsavtaler  
Fundament for samarbeidet i senteret skal være en forpliktende faglig 
samarbeidsavtale mellom deltakerne i senteret.  Avtalen skal legge til rette for 
utvikling av et bredt tverrfaglig samarbeid mellom de deltagende institusjonene 
om prosjektforslag, forprosjekter og andre oppdrag. Samarbeidet skal sikre faglig 
komplementaritet og faglig utvikling i tråd med målene for senteret. Avtalen må 
sikre en naturlig arbeidsdeling mellom deltakerne i senteret og utnytte 
potensialet for tverr- og flerfaglighet basert på institusjonenes ulike oppgaver og 
faglige spesialiteter.    
  
I tillegg må det etableres en leieavtale for de forskningsmiljøene som vil være 
samlokalisert i senterbygget i Tromsø.   
  
Med de institusjonene som man har mindre kontakt med legges det opp til 
eksterne faglige samarbeidsavtaler. Dette kan gjelde institusjoner lokalisert 
andre steder i Norge eller utlandet.   
  



 Side 7  BESLUTNINGSNOTAT TIL NETTET 02 07 10 -END[1]  

Det forutsettes også at senteret etablerer samarbeid med andre institusjoner 
utenfor senteret, gjennom et nasjonalt og internasjonalt nettverk.  
  
Sekretariat  
Sekretariatet er tillagt ansvar for de daglige løpende fellesoppgavene som bl.a. 
sentralbord, renholds – og vaktavtaler, praktisk tilrettelegging for konferanser og 
seminarer som skal gå i regi av senteret, innkalling til sentermøtet og profilering 
av senteret som en kompetanseenhet.   
  
Polarmiljøsenteret AS, som ble opprettet og er eid av institusjonene i 
Polarmiljøsenteret, har lignende oppgaver i dagens senter. Selskapet kan 
videreutvikles som sekretariat for det nye senteret med nåværende økonomiske 
og juridiske begrensninger. I tillegg forutsettes det at selskapet i sine vedtekter 
tar inn at selskapet skal følge statens lønns- og pensjonsregler samt at 
aksjeselskapet ikke vil ha anledning til å ta opp lån.  
  
Finansiering  
Departementene vil kanalisere midler direkte til sine respektive institusjoner. I 
tillegg legges det opp til at det skal stilles incentivmidler til disposisjon for 
senteret.  Sentermøtet fordeler incentivmidlene til tiltak etter innstilling fra for 
eksempel forskningsledergruppen eller et arbeidsutvalg. Sentermøtet vurderer 
selv hva som til enhver tid er hensiktsmessig organisering.  
  

4. Navn på senteret for klima og miljø i Tromsø Kriterier 
for navnevalg har vært:  
  

- Referanse til nordområdene  
- Forskningssenter  
- Tema klima og miljø  
- Bør klinge bra på engelsk  
- Tilknytning til pionerekspedisjon – om mulig  

  
Følgende navn er besluttet:   
”Fram - Nordområdesenter for klima- og miljøforskning” og på engelsk ”Fram - 
High North Research Center on Climate and the Environment”. Dagligtale: 
”Framsenteret”.  
  
Et alternativ som ble foreslått og vurdert:  
Fram – Arctic Research Center on Climate and the Environment og Fram - Arktisk 
forskningssenter for klima og miljø (dagligtale forkortet til ”Framsenteret”).  
  
Det ble påpekt at det er behov for en relasjon til nordområdene/arktis og i en slik 
sammenheng kan ”Arctic” eller ”High North” brukes. Arctic er her definert som 
området nord for polarsirkelen og omfatter både hav og landområder. Et 
alternativer ”High North” som er et mye brukt begrep i nordområdedialogen 
med andre land, som er noe mer upresist geografisk, men som etter hvert er blitt 
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et innarbeidet begrep i en rekke sammenhenger gjennom nordområdedialogen 
med andre land.    
  
  

5. Senterets faglige satsingsområder   
Det ansees viktig at det bygges opp basiskompetanse ved sentret som gjør 
senteret i stand til å gripe fatt i de store faglige utfordringene samtidig med at 
det utnytter mulighetene som fins i eksterne arenaer (bl.a. regionale 
forskningsfond, EU og programmer i regi av Forskningsrådet) der 
senterdeltakerne kan konkurrere om forskningsmidler.  
  
Referansegruppen har foreslått fem flaggskip for å spisse forskningsaktiviteten i 
forhold til forskning som allerede pågår, og som kan være forslag til ”faglige 
nisjer” som spesialiserer senteret og avgrenser det i forhold til andre sentre og 
institusjoner.  
  
Følgende faglige flaggskipsprogrammer er besluttet:  
  

• Havisen i Polhavet, teknologi og avtaleverk  
• Effekter av klimaendringer på fjord- og kystøkologi i nord  
• Havforsuring og økosystemeffekter i nordlige farvann  
• Effekter av klimaendringer på terrestre økosystemer, landskap, samfunn og 

urfolk  
• Miljøgifter og effekter på økosystemer og helse  

  
  
Nærmere om flaggskipene   
  

Havisen i Polhavet, teknologi og avtaleverk med et fokus på 
samfunnsmessige forhold og forvaltningsutfordringer ved fiskeri, 
skipstrafikk og petroleumsaktivitet. Klimaendringer i Arktis og effekter på 
det globale klimaet og vise versa er også sentralt. Nye miljøutfordringer 
og teknologiske løsninger knyttet til rednings- og oljevernberedskap. 
Forbedringer av relevant internasjonalt avtaleverk vil også være en del av 
flaggskipet.  
  
Effekter av klimaendringer på fjord- og kystøkologi i nord Klimarelaterte 
endringer i fjord- og kystøkosystemer og effekter på næringsgrunnlag og 
bosetting. Behov for økt kunnskap for å vurdere samlet påvirkning og 
for å utøve økosystembasert ressursforvaltning.  

  
Havforsuring og økosystemeffekter i nordlige farvann  
Forsuringens virkninger på produktiviteten i våre marine økosystemer, 
spesielt i kalde farvann i nord der opptaket av CO2 er stort, vil kunne få 
stor betydning for utnyttelse av kommersielle ressurser og 
økosystembasert forvaltning.  
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Effekter av klimaendringer på terrestre økosystemer og landskap, 
samfunn og urfolk   
Klimaendringer i de terrestre økosystemene vil ha stor samfunnsmessig 
relevans for jordbruk, skogbruk, reindrift og utmarksnæringer, 
artsforvaltning, kulturminneforvaltning, områdevern, turisme og 
friluftsliv.  
Klimaendringer kan øke faren for erosjon, skred og flom.  
Problemstillinger knyttet til klimatilpasning i nord, samt klimaendringer 
og betydning for samisk kultur og bosetting vil også være en del av dette 
flaggskipet.  
  
Miljøgifter og effekter på økosystemer og helse  
Det er behov for mer kunnskap om effektene på økosystemer og human 
helse av miljøgifter og nye stoffer som kan måles i Arktis, og hvordan 
kunnskapen kan fanges opp i internasjonale avtaler og prosesser.  

  
  

I tillegg etableres det tre gjennomgående aktiviteter knyttet til senterets delmål:  
1) Formidling  
2) Utdanning og forskerutdanning  
3) En satsing på økt forståelse og utvikling av tverrfaglige perspektiver og 

metoder blant senterets medlemsinstitusjoner. Dette innebærer at 
resultater, perspektiver og metoder fra ulike fag integreres for å få en 
mer helhetlig forståelse av prosesser og utviklingstrekk. Faglige 
perspektiver og funn skal utvikles i dialog med andre profesjoner i et 
løsningsorientert forskningssamarbeid.  

  
Det utpekes enkeltinstitusjoner til å lede hvert flaggskipsprogram. Lederne for 
flaggskipene vil ha som oppgave å stimulere flerfaglig/tverrfaglig samarbeid, 
koordinere institusjonene, prioritere prosjekter innenfor en årlig plan som er i 
samsvar med flaggskipet og den langsiktige planen. Dette må gjøres i samarbeid 
med alle relevante aktører. Hvert prosjekt må minst ha tre partnere knyttet til 
senteret.   
  
Ledere for flaggskipsprogrammene  
Følgende kriterier til grunn for valg av den faglige koordinatoren:  
  

- Faglig kompetanse, produksjon av artikler i internasjonale tidsskrifter  
- Innspill til offentlige dokumenter/forvaltning  
- Evne til flerfaglig/tverrfaglig samarbeid (dokumenterte resultater)  

  
Begrunnelse for utpeking av lederinstitusjon:  
  

- Havisen i Polahavet, teknologi og avtaleverk: Norsk Polarinstitutt har 
stor kompetanse på området fra prosjekter både i Arktis og Antarktis, 
samt høytliggende breer. NP har ansvar for programmet Is, klima og 
økosystemer (ICE) som ble etablert våren 2009. Flaggskipets 
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problemstillinger vil komme i tillegg til det arbeidet som allerede 
pågår under ICE. NP har samarbeid med andre institusjoner på feltet 
og har hatt et hovedansvar for produksjon av rapporten ”Melting 
snow and Ice” som ble offentliggjort i forbindelse med COP 15 i 
København, og har også hatt ansvaret for det tverrfaglige 
samarbeidet under Faglig forum. NP er en naturlig kandidat som 
flaggskipleder på dette feltet på den naturvitenskapelige side. 
Universitetet i Tromsø har kompetanse på den 
samfunnsvitenskapelige siden knyttet til ”Arctic Governance” og 
avtaleverk, som det vil være behov for å utvikle og styrke. SINTEF, 
UNIS og NORUT har kompetanse på teknologisiden. UNIS har også 
kompetanse på geofysikken rundt isdannelse.  NP får ansvar for å 
utvikle og lede dette flaggskipet. SINTEF og UiT leder undergrupper på 
henholdsvis teknologi ogavtaleverk. Det forutsettes tett samarbeid 
med andre relevante institusjoner.  
  

- Effekter av klimaendringer på fjord- og kystøkologi i nord: Både 
Havforskningsinstituttet, Universitetet i Tromsø, Akvaplan-niva/NIVA 
og NINA har lang erfaring og bred kompetanse på fjord- og 
kystøkologi. De har tradisjonelt dekket hver sine tema, hvor HI har 
hatt mest fokus på kyst- og havområder og NIVA har hatt mest fokus 
på kystnære områder og fjorder. Gjennom sin utstrakte grunnmarine 
kartlegging bidrar NGU med viktige referansedata som basis for 
modellering og monitorering av endringer. UiT har hatt fokus på hele 
feltet inkludert samfunnsvitenskaplige problemstillinger, men i 
mindre grad på Svalbard. Bioforsk har kompetanse på akvatisk 
plantedyring og ressursintegrering av land- og havbruk, 
algeproduksjon og oppdrett.  
NP har i tillegg hatt fokus på fjord- og kystøkologi i nord og på 
Svalbard. HI, Akvaplan-niva/NIVA og UiT anses som mest kompetente 
til å kunne lede dette flaggskipet. På samfunnsvitenskapelige aspekter 
og kulturminner bør NORUT og NIKU trekkes inn. 
Havforskningsinstituttet leder dette flaggskipet, med Akvaplan-
niva/NIVA som nestleder. Det forutsettes tett samarbeid med UiT, 
NINA, NORUT, UNIS, Veterinærinstituttet, Veterinærhøyskolen samt 
Senter for samiske studier og NIKU og andre relevante institusjoner.  

  
- Effekter av klimaendringer på terrestre økosystemer, landskap, 

samfunn og urfolk: Innenfor dette feltet vil det bli lagt vekt på å få 
fram både naturvitenskaplige og samfunnsvitenskaplige perspektiver 
(spesielt klimatilpasning). Universitetet i Tromsø har en meget solid 
kompetanse på dette området, spesielt innen naturvitenskap, og er til 
dels verdensledende på enkelt felt. Akvaplan-niva/NIVA har betydelig 
kompetanse innen limniske/ferskvanns økosystemer. NINA har også 
vesentlig kompetanse i forhold til effekter på natur og landskap og 
skal være en sentral aktør. NGU har en større forskergruppe som 
arbeider med klimarelaterte landskapsendringer og har utstrakt 
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kontakt med forvaltningen gjennom sine statsoppdrag. 
Veterinærinstituttet har særlig kompetanse på klimaets betydning for 
sykdom og helse hos dyr.  
Bioforsk har bred kompetanse på effekter av klimaendringer på natur, 
miljø og samfunn og mulige tilpasningsstrategier for landbruksbasert 
næringsvirksomhet. I tillegg har NP og UNIS betydelig kompetanse på 
Svalbard på dette feltet. I tillegg vil dette flaggskipet ha viktige 
samfunnsvitenskaplige komponenter spesielt knyttet til 
klimatilpasning der CICERO og NORUT har betydelig kompetanse. På 
urfolksiden vil UiT v/Senter for samiske studier og Samisk Høyskole 
være viktig. Universitetet i Tromsø får ansvar for dette flaggskipet, 
med NINA som nestleder. Cicero skal ha ansvar for en undergruppe 
på klimatilpasning, der relevante problemstillinger/prosjekter knyttet 
til de andre flaggskipene også skal kunne trekkes inn og koordineres 
av gruppen. For øvrig skal det legges opp til et tett samarbeid med 
andre relevante aktører.  

  
- Havforsuring og økosystemeffekter i nordlige farvann: Havforsuring er 

et nokså nytt forskningstema, men kompetanse på dette er under 
oppbygging hos flere av partnerne ved senteret. Norsk Polarinstitutt 
bygger opp kompetanse med særlig fokus på havforsuring i nordlige 
farvann, som for eksempel koblinger mot havis.  
Havforskningsinstituttet (HI) driver en omfattende forsknings- og 
overvåkningsaktivitet i våre havområder og innarbeider nå 
havforsuring i sin overvåkningsaktivitet bl.a. gjennom faste 
målestasjoner. HI bygger opp kompetanse på effekter av havforsuring 
på marine ressurser og miljø gjennom bl.a. studier ved instituttets 
forskningsstasjoner (labstudier). Også Norsk institutt for 
vannforskning (NIVA) har over flere år bygget opp kompetanse på 
feltet i forhold til effekter av havforsuring på økosystemer, biologisk 
mangfold og for marine levende ressurser mer generelt.  
Havforskningsinstituttet har levert viktige bidrag til fagrapporten for 
oppdatering av forvaltningsplan Lofoten-Barentshavet, som NP har 
ledet utarbeidelsen av. NIVA ledet arbeidet med havforsuring under 
forvaltningsplan for Norskehavet, hvor havforsuring som trussel mot 
våre marine økosystemer første gang ble presentert for stortinget. 
Både NP, HI og NIVA har meget god erfaring fra flerfaglig/tverrfaglig 
samarbeid og har samarbeidet godt i arbeidet med 
forvaltningsplanene for havområdene. Hovedfokus for flaggskipet skal 
være forsuring i nordlige-arktiske farvann og særlige arktiske 
problemstillinger. Satsingen skal komplettere og samarbeide med 
satsingen på havforsuring ved senteret i Bergen der Universitetet i 
Bergen, HI, UniReserach AS og Nansen- senteret er deltakere.  
Havforskningsinstituttet leder flaggskipet med Norsk Polarinsitutt 
som nestleder. HI og NP alternerer som ledere og nestledere for 
flaggskipet. HI starter og NP tar over etter 2 år osv. Det forutsettes at 
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det samarbeides tett med UiT, NIVA/Akvaplan-niva, Norsk Institutt for 
naturforskning (NINA), og andre relevante institusjoner.   

  
- Miljøgifter og effekter på økosystemer og helse: Norsk institutt for 

luftforskning, Norsk Polarinstitutt, UNIS, NINA, Statens strålevern og 
Akvaplan-niva/NIVA  har alle stor kompetanse og bidratt til 
publisering av en rekke artikler og dokumenter på området og  
utvikling av fagfeltet i Arktis. NILUs kompetanse har vært viktig i 
utvikling av nye avtaler og instrumenter for å redusere utslipp (SO2, 
ozonreduserende stoffer, partikler og klimagasser) til luft. NINA og NP 
har bred kompetanse på fordeling av persistente miljøgifter og på 
biologiske effekter i både terrestre og marine økosystemer i 
NordNorge og på Svalbard. Statens strålevern er nasjonalt 
kompetansesenter på radioaktiv forurensning og har omfattende 
kunnskap om kilder og tiltak i nordområdene. Akvaplan-niva/NIVA har 
bred kompetanse fra måling og overvåkning av miljøgifter i luft, vann, 
is og utslipp knyttet til petroleumsvirksomhet. NGU har i de senere 
årene kartlagt lokale kilder av PCB på Svalbard og har høy 
kompetanse på naturens egne bidrag av spesielt tungmetaller.   

- NILU får ansvaret for dette flaggskipet med Akvaplan-niva/NIVA som 
nestleder og det forutsettes tett samarbeid med  
Havforskningsinstituttet, Statens strålevern, Veterinærinstituttet, 
Norsk Polarinstitutt, NINA, SINTEF og UiT og andre relevante 
institusjoner.  

  
Det forventes at de utvalgte institusjonene utpeker sin representant som 
leder/nestleder for flaggskipene og at det etableres undergrupper på utvalgte 
områder der det er spesielt nevnt eller vurderes som hensiktsmessig. Det stilles 
krav om at lederne for flaggskipene koordinerer relevante institusjoner, 
prioriterer, sikrer framdrift og at de respektive institusjonene legger inn egne 
ressurser/egeninnsats i dette arbeidet.  
  
Lederne for flaggskipene har ansvaret for at det utarbeides prosjektpakker som 
er i tråd med langsiktige planer for flaggskipene og som legges fram for 
sentermøtet for tilslutning. Departementene vil som tidligere kanalisere midler 
direkte til sine respektive institusjoner, men ser behov for at senteret i tillegg har 
incentivmidler til disposisjon. Sentermøtet, eller et eventuelt arbeidsutvalg, 
fordeler incentivmidlene til tiltak etter innstilling fra forskningsledergruppen.  
  

6. Gjennomgående aktiviteter  
Det er identifisert tre gjennomgående aktiviteter: Formidling, utdanning og 
utvikling av tverrfaglige metoder.   
  
Det må legges stor vekt på formidling, og at denne målrettes i forhold til 
næringsliv, skoleverk, alle forvaltningsnivå og et bredt publikum.  En del av 
formidlingsstrategien bør også være å aktivt ”selge” inn 
forskningsprosjektene/programmene for å få inn nye partnere/finansiører.  
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På oppdrag skal Polarmiljøsenteret AS i løpet av våren 2010 utarbeide et forslag 
til en formidlingsstrategi for det nye senteret.   
  
Det forventes at Senteret bidrar til å styrke utdanning i nord. Klima og miljø 
omfatter fagområder som vokser, og på lengre sikt vil det være behov for langt 
flere kandidater på Bachelor, Master og PhD-nivå enn dem som utdannes i dag. 
Behovet for rekruttering gjelder så vel forskning og forvaltning som 
næringsutvikling. Senteret før følgelig bidra til utvikling av relevant utdanning på 
alle tre nivåer.   
  

7. Senter for klima og miljø blir et pilotbygg innenfor satsingen ”Framtidens 
byer”  

Det vil være behov for å utvide dagens Polarmiljøsenterbygg og det vil bli fremmet et 
eget r-notat om dette høsten 2010. Bygget skal være energieffektivt og klimavennlig og 
det vil da også bli endelig vurdert om det skal knyttes til programmet ”Framtidens byer”.   
  
Satsingsprogrammet ”Framtidens byer”, under Miljøverndepartementet i 
samarbeid med Kommunal- og regionaldepartementet, Olje- og  
energidepartementet, Samferdselsdepartementet og KS, skal være en motor for 
å fremme utvikling av klimanøytrale byområder og arkitektur. Prosjektene skal 
holde høy kvalitet og bidra til en god byutvikling. Programmet drives i regi av MD 
v/ Planavdelingen og skal gå over en 6 års periode. Målet er å realisere en rekke 
forbilledlige prosjekter (bygninger, utbyggingsområder), både i offentlig og privat 
regi. Pilotprosjekter i Framtidens byer skal være ambisiøse og framtidsrettede, 
ligge i forkant av dagens praksis, og fungere som en arena for å teste ut 
framtiden i praksis.  
  
Hovedformålet er å redusere de samlede klimagassutslippene fra byene og 
utvikle strategier for å møte framtidige klimaendringer. Samlet klimagassutslipp 
fra hvert pilotprosjekt forutsettes å utgjøre maksimalt halvparten av det som er 
dagens praksis. Utslippsreduksjonene fordeles på områdene transport, 
energibruk i drift og materialvalg ved henholdsvis lave klimagassutslipp fra 
transport, klimaeffektive bygningsmaterialer og minimum passivhusstandard 
eller tilsvarende for nybygg. Programmet har som delmål å forbedre det fysiske 
bymiljøet. Dette innebærer høye ambisjoner mht arkitektur og andre miljømål.  
  
Det skal utarbeides et klimagassregnskap som en integrert del av planleggings-, 
prosjekterings- og byggeprosessen. Statsbygg har utarbeidet et verktøy for 
beregning av klimagassutslipp fra byggeprosesser.  
  
Det forutsettes at dette ikke vil forsinke fremdriften med tilbygget, men kunne gi 
positive tilleggseffekter i forhold til kommunen, energiløsninger, prosjektets 
prestisje og fremdrift.  Det kan bidra til økt fokus på kollektiv  
transport/sykkelfaciliteter samt rådgivning til å utforme og designe bygget som 
et energieffektivt og klimavennlig bygg. Statsbygg vil kunne få tilgang på mer 
ekspertise knyttet til energi- og klimaløsningene. Kommunen har fordel av at 
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transportløsningene sees i sammenheng med tilbygget. Brukerne vil kunne stå 
overfor noe høyere husleiekostnader, men redusert energibruk vil bety reduserte 
strømregninger og vil spares inn i løpet av noen år. Merkostnadene vil bli 
klargjort nærmere. Det vil være aktuelt å søke om midler fra ENOVA for å dekke 
inn merkostnader ved å høyne energistandarden for bygget.   
  
Statsbygg har hatt samtaler med Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) 
Zero Emission Buildings (ZEB) ved NTNU, som ser at Senter for klima og miljø vil 
være interessant som pilotbygg i sitt program. Det vil innebære en såkalt ZEHB-
standard (H=heating), som vil gi enda lavere klimagassutslipp fra bygningens drift 
enn minstekravene i Framtidens byer. ZEB-senteret mener at denne standarden 
også kan oppnås innenfor samme prosjekterings- og byggetid som vanlig 
”Statsbygg-standard”. Som ZEB-pilotbygg vil prosjektet få en spesiell status, og 
tett oppfølging fra de fremste fagfolk innen klimavennlig bygg i Norge.  
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Vedlegg 2  
  
Nærmere redegjørelse for målene  
Hovedmål:  
  

• Senter for klima og miljø skal bidra med tverrfaglig forskningsbasert 
kunnskap som gjør Norge til en fremragende forvalter av miljøet og natur- 
og kulturressursene i nordområdene.    

• Senteret skal videreutvikles til et internasjonalt ledende senter for 
forvaltningsrelevant forskning på klima og miljø i nordområdene og legge 
vekt på formidling.   

  
Delmål:  

• Senteret skal bidra til å analysere utfordringene i nordområdene, både 
med hensyn til miljø- og samfunnsmessige konsekvenser. Analysene skal 
bidra som grunnlag forpolitikkutforming, og for å redusere risiko og sikre 
at ny virksomhet skjer på en bærekraftig måte. Endringer i miljøforhold og 
økonomisk aktivitet kan skje relativt raskt og det er viktig å bygge opp 
kunnskap for å være føre var, håndtere utfordringene og kunne forvalte 
ressursene bærekraftig.  
  

• Senteret skal ha et hovedfokus på anvendt forskning, men senteret bør 
også ha tilstrekkelig aktivitet/nettverk innen grunnforskning til å ta tak i 
nye forskningsutfordringer.  

  
• Senteret skal være en aktiv formidler av forskningsresultater fra klima- og 

miljøforskning i nord til næringsliv, andre relevante brukere og et bredt 
publikum.    

Dette bygger på en erkjennelse om at forskningsmiljøene har mye 
kunnskap som kan formidles enda bedre til myndigheter, næringsliv og 
befolkningen generelt. Alle parter vil kunne oppnå et bedre 
beslutningsgrunnlag ved å få tilgang på denne informasjonen på en 
tilrettelagt måte.  

  
• Senteret skal bidra til å styrke koblingen mellom forskning og utdanning, 

og bidra i forskerutdanning og mastergradsutdanning gjennom samarbeid 
med relevante institusjoner for høyere utdanning innen klima og miljø. Et 
internasjonalt ledende senter vil være en ressurs for unge mennesker 
under utdanning og attraktivt for talenter både i og utenfor landsdelen. 
Det legges også vekt på at et sterkt senter og nettverk vil kunne styrke 
tilgangen på kompetanse til myndigheter og næringslivet. Et 
kompetansebasert næringsliv i nord er viktig for å sikre økonomisk 
utvikling og økt sysselsetting i landsdelen.  
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• Senteret skal bidra til å fremme faglig forskningsmessig samarbeid mellom 
relevante nasjonale institusjoner samt fylle ”kunnskapshull” og gi nasjonal 
merverdi. Det skal ikke bli overlappende/ konkurrerende med allerede 
pågående forskningsaktiviteter og etablerte forskergrupper ved andre 
institusjoner, men snarere søke å komplementere disse med fokus på 
nordområderelaterte problemstillinger. Det er derfor en forutsetning at 
utviklingen av Senter for klima og miljø sees i sammenheng med arbeidet 
med opptrappingsplanen for klimaforskning, herunder etablering av et 
klimaforskningssenter i Bergen og Klima 21. Senteret skal være operativt 
og starte opp faglig aktivitet i 2010.   

  
• Kunnskapsmiljøene som inngår i senteret skal etablere gode 

forskningsrettede nettverk nasjonalt og internasjonalt, samt samarbeid 
med øvrige FoU-miljøer i landsdelen. Det er viktig å skape en god lagånd 
for forsknings- og utdanningssamarbeid i nord for å utnytte den samlede 
infrastrukturen og kompetansen optimalt.   
  

• Styrket flerfaglig og tverrfaglig samarbeid mellom institusjonene og 
forskere med naturvitenskapelig, teknologisk og samfunnsvitenskapelig 
kompetanse vil være sentralt. Brukerne står overfor komplekse 
problemstillinger i nord som krever økt satsing på tverrfaglig og flerfaglig 
forskning for å møte de nye utfordringene og mulighetene.   

  
  
  
  
  
  
Vedlegg 3  
  
Selve senteret vil bestå av forskningsinstitusjonene som er lokalisert i 
senterbygget og forskningsinstitusjoner som er lokalisert i egne lokaler i Tromsø 
utenfor senterbygget.  
  
  

Følgende institusjoner vil utgjøre selve senteret:  

  

Institusjonene plassert i senterbygget  

Norsk Polarinstitutt  

Akvaplan-niva/NIVA  

NINA  

NILU  

NIKU  

Statens kartverk  
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Kystverket  

Statens strålevern  

NGU  

  

Havforskningsinstituttet  

SINTEF  

CICERO  

Veterinærinstituttet  

Norges Veterinærhøgskole  

Universitetet i Tromsø (enkelte)  

  

Institusjonene med egne lokaler i Tromsø utenfor 
senterbygget  

NORUT  

NOFIMA  

UNIS  

Bioforsk  

Universitetet i Tromsø  
  

Andre institusjoner som kan tilbys ev. ledige plasser:  
Fiskeridirektoratet (forvaltning)  
North Atlantic Marine Mammal Commission  (Nammco)  
(forvaltning/forskning/koordinering)  
International Centre for Reindeer Husbandry (fagsenter)  
  
  
  


