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AVTALE MELLOM MEDLEMMENE I FRAMSENTERET OM 

FRAMSENTERSAMARBEIDET 

1. Framsenteret - bakgrunn

Avtalen beskriver samarbeid og deltakelse i «Fram- Nordområdesenter for klima og 

miljøforskning"- i dagligtale "Framsenteret". Medlemmene av Framsenteret ligger på 

Framsenteret.no 

Framsenteret ble innviet 29.9.2010. Målene for samarbeidet og den opprinnelige 

styringsmodellen fremgår av beslutningsnotatet fra KLD (den gangen MD) av 10.7.2010 

(vedlegg 2), som ble formalisert mellom medlemmene ved en samarbeidsavtale av 

7.10.2011 

Denne avtalen erstatter samarbeidsavtalen av 7.10.2011, på bakgrunn av at sentermøtet 12. 

mars 2020 sluttet seg til den nye modellen for organisering og styring av Framsenteret 

foreslått av KLD, i notatet Modell for ny Styringsstruktur fra juni 2020. Denne 

styringsmodellen vil erstatte modellen fra 2010, mens målsettingene for sentersamarbeidet 

fra 2010, ligger fast. 

Framsenteret er organisert som et nettverk. De permanente fellesorganene i den nye 

modellen er henholdsvis de styrende og rådgivende organene styringsgruppen og 

medlemsmøtet, en forskningsledergruppe som det øverste organet for forskningsledelse, og 

med et sekretariat i driftsselskapet. 

2. Målene for Framsenteret

Framsenterets rolle med hovedmålene står fast fra beslutningsnotatet av 02.07.2010. Fram -

Nordområdesenter for klima og miljø skal bidra til å gjøre Norge til den beste forvalter av 

miljøet og naturressursene 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 har ingen formell rådgivningsrolle men skal utøve forskning som 

kan brukes til forvaltning av nordområder. Det skal etableres gode forskningsnettverk 

nasjonalt og internasjonalt. Det skal legges opp til flerfaglig/tverrfaglig forskning og tett 
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utsendelse av referater. Disse oppgavene vil omfatte styringsgruppen, medlemsmøtet, 

forskningsledergruppen og nye arenaer for brukerdeltakelse. 

Formidlings- og forskningskoordinator i driftsselskapet har ansvar for felles formidling og 

forskningskoordinering i senteret i samarbeid med FLG og flaggskipene. 

Driftsselskapet ivaretar også driftsmessige fellesfunksjoner i senterbyggene. 

Driftsselskapet sin sekretariats- og formidlingsrolle vil ved behov bli nærmere beskrevet og 

regulert innenfor rammen av eierstyringen og i betingelser for tildelingsbrev fra 

departementet. 

4. Avtalens varighet
Avtalen gjelder fra 27.10.2020. Alle medlemmene kan ta opp spørsmål om endringer i

avtalen. En institusjon kan si opp avtalen med 6 måneders skriftlig varsel, men forplikter seg

i så tilfelle til å gjennomføre pågående aktiviteter etter nærmere avtale
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