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.OLPD3URJ
)RUVNQLQJVSURJUDPRPNOLPDRJNOLPDHQGULQJHU
%DNJUXQQ
.OLPD3URJeren videreføring av )RUVNQLQJVSURJUDPRPHQGULQJHULNOLPDRJR]RQODJ(19982002) Programmet dekker naturvitenskapelig forskning som sikter på å øke forståelsen av
klimasystemet og klimaendringer. Det er et fokusert og målrettet program med siktemål å
levere resultater som egner seg til videre anvendelse. Programmet inneholderLNNHstudier av
de biologiske, økologiske, teknologiske, sosiale eller økonomiske effektene av
klimaendringer. Disse problemstillingene vil bli dekket av andre programmer.

0nO
+RYHGPnOVHWWLQJ
• .OLPD3URJVNDOVLNUHQRUVNQDWXUYLWHQVNDSHOLJNOLPDIRUVNQLQJSnK¡\HVWHLQWHUQDVMRQDOH
QLYn3URJUDPPHWVNDOVHWWHQRUVNHIRUVNHUHLVWDQGWLOnJMHQQRPI¡UHIRUVNQLQJVRPI¡UHU
WLOYHVHQWOLJHIRUVNQLQJVJMHQQRPEUXGGSnPLQVWWUHDYGHSULRULWHUWH
IRUVNQLQJVXWIRUGULQJHQHVNLVVHUWQHGHQIRU
'HOPnOVHWWLQJHU
• .OLPD3URJVNDOI¡UHWLOPnOUHWWHWIRUVNQLQJSnGHSULRULWHUWHIRUVNQLQJVXWIRUGULQJHQH
VNLVVHUWLSURJUDPSODQHQ
• .OLPD3URJVNDOVLNUHXWDUEHLGHOVHDYUHVXOWDWVRPHUDQYHQGEDUHIRUEUXNHUJUXSSHULQNO
HIIHNWIRUVNQLQJVPLOM¡HURJEUXNHUHDYNOLPDIRUVNQLQJVUHVXOWDWLIRUYDOWQLQJRJQ ULQJVOLY
• .OLPD3URJVNDOVLNUHHQJRGQDVMRQDODUEHLGVGHOLQJVOLNDWPDQInUEHQ\WWHWGHQEHVWH
QDVMRQDOHNRPSHWDQVHQSnGHIRUVNMHOOLJHIRUVNQLQJVRPUnGHQH
• .OLPD3URJVNDOVLNUHHQHIIHNWLYUHVXOWDWIRUPLGOLQJ
• .OLPD3URJVNDOVLNUHUHNUXWWHULQJDYNRPSHWHQWHNOLPDIRUVNHUH

6HQWUDOH)R8RSSJDYHU
Programmet definerer en serie faglige problemstillinger/utfordringer. Disse er basert på ,3&&
UG$VVHVVPHQW5HSRUW 7$5 , på en vurdering av viktige nasjonale og globale
forskningsutfordringer og den norske forskningskompetansen:
 'HWHNVMRQDYSnJnHQGHNOLPDHQGULQJHUIRUVWnHOVHIRUGHUHVnUVDNHURJKYRUGDQGHNDQ
UHODWHUHVWLOQDWXUOLJHRJPHQQHVNHOLJHI¡ULQJHU
 +YRUGDQEOLUNOLPDXWYLNOLQJHQLYnUUHJLRQRJLKYLONHQJUDGHUNOLPDHQGULQJHULYnU
UHJLRQSnYLUNHWDYHIIHNWHUIUDIMHUQWOLJJHQGHVWU¡N"
 +YRUVWRUHUVDQQV\QOLJKHWHQIRUEUnHQGULQJHULNOLPDV\VWHPHWV UOLJNQ\WWHWWLO
KDYVLUNXODVMRQHQ"+YLONHSURVHVVHUVNDSHUEUnHQGULQJHURJKYRUVWRUHI¡ULQJHUVNDOWLO
IRUnXWO¡VHVOLNH"
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 +YRUIRURSSVWnUGHWVWRUVNDODNOLPDHQGULQJHUDYUHJLRQDOHOOHUJOREDONDUDNWHUSn
WLGVVNDODHUIUDWLWLOnU"+YRUGDQSnYLUNHUVOLNHHQGULQJHUGHQSnJnHQGH
NOLPDXWYLNOLQJHQ+YDHUNOLPDV\VWHPHWVI¡OVRPKHWIRUIRUVNMHOOLJHQDWXUOLJHRJ
PHQQHVNHVNDSWHI¡ULQJHUVRPYLUNHURYHUOHQJUHRJNRUWHUHWLGVVNDODHU"
 +YDHURSSKDYHWWLOGHQPHOORPnUOLJHWLOGHNDGLVNHYDULDELOLWHWHQLGHWQRUG
$WODQWLVNH$UNWLVNHV\VWHPHWRJHUGHWPXOLJnSUHGLNWHUHGHQQH"
 %HGUHIRUVWnHOVHIRUVHQWUDOHSURVHVVHUV UOLJNQ\WWHWWLOWLOEDNHNREOLQJVSURVHVVHU
¶IHHGEDFNV¶ RJLNNHOLQH UHIHQRPHQLNOLPDV\VWHPHW
 %HGUHIRUVWnHOVHIRUXWYHNVOLQJDYNOLPDJDVVHU V UOLJNDUERQPHWDQRJO\VWJDVV PHOORP
WHUUHVWULVNHV\VWHPHUDWPRVI UHQRJKDYHWRJKYRUGDQXWYHNVOLQJHQRJ
NOLPDJDVVI¡ULQJHQHHQGUHVXQGHUJOREDORSSYDUPLQJ
 +YRUGDQYLONOLPDJDVVHURJSDUWLNOHUSnYLUNHVDYI\VLVNHRJNMHPLVNHSURVHVVHUL
DWPRVI UHQ"
9. +YLONHQUROOHKDUR]RQVRPNOLPDJDVVLGDJRJKYLONHUROOHYLOGHQKDLIUDPWLGHQ"

0nOJUXSSHU
Programmets målgrupper kan deles i tre:
• De mest sentrale V¡NHUQH til programmet vil være relevante forskningsgrupper i UoH- og
instituttsektoren.
• 'LUHNWHEUXNHUH av programmets resultater inkluderer forvaltning, næringsliv og
forskningsgrupper innen biologiske, teknologiske, sosio-økonomiske og klimapolitiske
fagdisipliner. Resultatene fra .OLPD3URJ vil ligge til grunn for samfunnsfaglige,
naturvitenskapelige eller teknologiske effektstudier. Det er derfor spesielt viktig med
samordning av .OLPD3URJ med programmer som dekker slike studier for å sikre at de
scenarier og resultat som kommer ut av programmet er tilpasset brukernes behov. Dette
vil skje både på programstyre- og forskernivå.
• Formidling av kunnskap til DOOPHQQKHWHQPHGYHNWSnVNROHHOHYHURJVWXGHQWHU vil bli høyt
prioritert. Synliggjøring av problemstillingene knyttet til globale klimaendringer og
behovet for klimaforskning vil være et sentralt virkemiddel for å sikre rekruttering til
klimaforskningen. Forskningsformidling kan skje gjennom informasjon på internett-sider,
ved fordeling av brosjyrer eller klassesett med informasjon om klimasystemet og
resultater fra klimaforskningen, ved populærvitenskapelige foredrag og publikasjoner, og
ved nær kontakt med massemedia.

3ODQIRUJMHQQRPI¡ULQJ
De prioriterte forskningsoppgavene nevnt under ’Sentrale FoU-oppgaver’ representerer
spørsmål av stor viktighet for den fremtidige samfunnsutviklingen. De dekker vesentlige
forskningsutfordringer som krever en omfattende satsning av finansielle og intellektuelle
ressurser over lengre tid. Problemstillingenes karakter krever utstrakt samarbeid på tvers av
institusjons- og faggrenser. Store tverrinstitusjonelle nasjonale eller regionale prosjekter vil
derfor fortsatt bli høyt prioritert, og forskningen i programmet vil være tett integrert mot
internasjonale programmer i regi av IGBP og WCRP, EUs rammeprogrammer, samt
nasjonale programmer og forskergrupper i USA og Nord-Europa.
Programmet ledes av et programstyre oppnevnt av Områdestyret for miljø og utvikling.
Programstyret vil utarbeide handlingsplaner som konkretiserer de faglige prioriteringene og
spesifiserer hvordan programplanen for øvrig vil bli implementert i forhold til de til en hver
tid tilgjengelige budsjettmidler. Den første handlingsplanen vil foreligge ca. 15.04.01.
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)LQDQVLHULQJVSODQ
Programperioden er f.o.m. 2002 t.o.m. 2011. Programmet vil bli evaluert og eventuelt justert
midtveis i perioden. .OLPD3URJV forløper (QGULQJHULNOLPDRJR]RQODJ finansieres i 2001
hovedsakelig av MD med en mindre andel fra KUF. Gjennomføring av programmet
forutsetter at disse departementene fortsatt er programmets hovedfinansiører.
I programplanen skisseres hvilke faglige prioriteringer som bør gjøres under tre forskjellige
finansieringsscenarier (VWDWXVTXR PLOONUSHUnU , YHVHQWOLJRSSWUDSSLQJQHGVNM ULQJ).
Det pekes på hvilke områder som bør vedlikeholdes eller styrkes, og hvilke konsekvenser et
redusert budsjett vil få for klimaforskningen. Full måloppnåelse, dvs. sikring av forskning på
høyeste internasjonale nivå og sikring av innsats på bredden av de sentrale
forskningsutfordringene, gjør det nødvendig med en opptrappingsplan.
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"Sign. områdedirektør"

