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Bakgrunn
Universitetsstyret vedtok i 2010 (sak 51/10) å opprette et nytt klimaforskningssenter ved
Universitetet Bergen. Senteret Me kalt Senter for klimadynamikk ved Efierknessenteret
(SKD). Senterets styre ble oppnevnt for en interimsperiode, frem til 1.12.2012. I sak 27f/13
ble interImsperioden forlenget til 1.7.2013. Permanente vedtekter ble vedtatt av
universitetsstyret 26.9.2013 (sak 66/13). Senterets styre rapporterer til universitetsstyret.

SKD er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen. Uni Research AS, Nansensenteret for
miljz og fjernmåfing og Havtorskningsinstituttet. Senteret fikk en fildeling i statsbudsjettet på
kr 20 mill kroner årlig i 12 år fra 2012, denne ble økt 25 mill kroner i budsjettet for 2013.
Forskngsradet skal gjennomføre en midtv&sevaluering.

Senterets rapport for 2013
Rapporten for 2013 viser aktiviteter og status i 2013. Rapporten som ble endelig godkjent av
senterstyret 24.3.2013, følger vedlagt.

Senter for klimadynamikks forskning er organisert som interne, 4-arige prosjekter omkring
senterets seks satsingsområder pluss en forskningsinnsats mot IPCC (FNs klimapanel) sin
5. evakleringsrapport som bie ferdigstilt høsten 2013. Det uttales i rapporten at alle
forskningsprosjekter har hatt en tilfredsstillende progresjon i løpet av 2013. IPCC akfiviteten
Me som eneste prosjekt avsluttet i desember 2013 og en sluttrapport ble lagt fram.

Rapporten omtaler ogsa at Bjerknessenteret, sammen med kolleger fra Nils Bohr Institutt og
Danmarks Meteorologisk Institutt fikk tildelt et ERC Synergy Grant på hele 12.5 mill Euro
over en periode pa 5 år. Bjerknessenteret er den første norske forskningsinstitusjonen som
vinner frem i denne prestisjetunge tildelingen. Konkurransen er knallhard: Bjerknessenteret
sin søknad «Ice2Ice» var en av bare 13 prosjekter som ble valgt ut blant hele 449 søknader i
denne runden.

I 2013 var Senter for klimadynamikk for første gang 100 % operasjonelt og utgiftene til både
personal og drift var som forventet.

Universitetsdirektørens kommentarer
Som beskrevet i årsrapporten, sluttet styrene i Bjerknessenteret og Senter for kfimadynamikk
i november/desember seg til forslag om sammenslåing for å forenkle organiseringen av
Bjerknessenteret og SKD. Sammenslaingen ble en realitet 1. januar 2014. Oppnevnng av
nytt styre er behandlet i sak 30114. Som resultatene i årsrapporten viser, har senteret stor
strategisk betydning for Universitetet i Bergen.



Med dette foreslås følgende

Vedtak:

Universitetsstyret tar rapporten for 2013 fra Senter for klimadynarnikk ved Bjerknessenteret
til etterretning.

26.3 2014 - Silje Nerheim

Vedlegg.
Rapport for 2013

2



Senter for Klimadynamikk ved
Bjerknessenteret
Faglig og økonomisk rapport for 2013

Prof Tore Furevik, Senterleder

Dr. Beatriz Balino, Administrativ leder

5 SKII:,N1RIT'AERDVFNOARM1K K
‘1:1 11.11:111:\ESSEN1ERET

VECL SAK NR.: ---

iLL:1-1V11',T,L7 /Li fq

SKD Arsmelding 2013 Side 1 av 15



INNHOLDSFORTEGNELSE

Innledning 3

Organisasjon & personal 3
2.1 Styre 3

2.2 Det faglige utvalg (FU) 4

2.3 Midlertidig personell tilknyttet SKO 


2.3.1 11113srekrutteringssfillinger 	

2.3.2 Stillinger finansiert av Kigs tffleggsbeviigning 	 5

Aktiviteter 5
3.1 SKDs interne forskningsprosjekte 	 5

3.2 Bjerknes/SKD Getaway 2013 5

3.3 SKD dagene 2013 5

3.413jerknes Gjesteforskerprogram 6

3.5 Fast Track Initiatives (FTI) 6

3.6 Nye eksternfinansierte forskningsaktiviteter 6

Økonomi 7

S. Vedlegg 9
5.1 SKOs permanente vedtekter 9

5.2 Rapport fra SKDs internasjonale fagråd 9

SKD Arsrnelding 2013 Srae 2 av 15



i. INNLEDNING

Senter for klimodynamikk (SKD) ved Bjerknessenteret ble opprettet av Universitetsstyret 30.

september 2010 som en selvstendig enhet innenfor universitetsorganisasjonen med et eget

styre. Senteret finansieres av Kunnskapsdepartementet (KD) som et ledd i regjeringens støtte

til strategisk klimaforskning i Bergen.

SKD er en del av det etablerte Bjerknessarnarbeidet mellom Universitetet i Bergen,

Havforskningsinstituttet, Nansensenteret for miljø og fiernrnaling og Uni Research AS.

Aktiviteter i senteret omfatter i hovedsak:

• Interne forskningsprosjekter og delprosjekter med ekstern finansiering fra nasjonale

og internasjona le ki Ider

Bidrag til den nasjonale forskerskolen i klimadynamikk og andre utdanningsaktiviteter

Konferanser, seminarer, publikasjoner og øvrige formidlingsaktiviteter

Denne rapporten vil kort redegjøre for senterets aktiviteter og status for økonomien i 2013.

2. ORGANISASJON& PERSONAL

2.1 Styre

Følgende styre møtte 2 ganger i løpet av 2013:

Meteorologisk institutt: Anton Eliassen, styreleder

Universitetet i Bergen: Dag Rune Olsen t.o.m 20.10.2013; Helge K. Dahle (vara: Gunn

Mangerud)

UNI Research AS: Hege Randi Eriksen t.o.m 22.09.2013; Aina Berg (vara: Eystein Jansen)

Havforskningsinstituttet: Solfrid Sætre Hjøllo (vara: Einar Svendsen)

Nansensenteret: Stein Sandven (vara: Torill Hamre)

Permanente vedtekter for SKD

Styrets forslag til permanente vedtekter ble behandlet og godkjent med mindre endringer av

UiB styret på styremøte 26. september 2013 (se vedlegg 5.1)

Foren klet organisering avI3jerknessenteret og SKD

Etter av SFF-finansieringen avsluttet i november 2012, bestemte de fire partnerne i

Bjerknessenteret (BCCR) at senteret skulle fortsette som en paraplyorganisasjon med eget

styre, direktør, ledergruppe og forskningsgrupper. Parallelt med dette samarbeidet de

samme partnerne i Senter for klimadynamikk (SKD), som også har hatt eget styre,

senterleder, administrativ leder, fire fulltidsansatte forskningsledere og ledergruppe (faglig

utvalg). Strategiprosessene for klimaforskningen i Bergen var tenkt å ligge hos BCCR, mens

det i praksis var slik at ressursene i senteret var underlagt styret og ledergruppen til SKD.

Dette skapte en uklar organisasjon med ineffekfive beslutningsprosesser, noe som blant

annet kom klart fram i tilbakemeldingen fra SKDs internasjonale fagråd (se rapport i vedlegg

5.2).

Partnerne ble utover høsten enig om at den eneste måten å komme videre på var å slå

sammen de parallelle strukturene til én, og forslag om sammenslåing av BCCR og SKD ble lagt

frem for styret for BCCR den 8. november og for styret for Senter for klimadynamikk den 4.

desember. Begge styrene sluttet seg til forslaget og sammenslåingen ble en realitet 1. januar

2014. Dette betyr at klimaforskningen skal profileres under Bjerknessenteret for
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klimaforskning mens Senter for klimadynamikk fortsetter som navn på bevilgningen fra KD og

organiseringen av denne på UiB.

Det ble bestemt at det gamle styret for BCCR skulle legges ned den 31. desember, og at IJiB
oppnevner et nytt styre for Bjerknessenteret etter forslag fra partnerne. Det nye styret skal i

tillegg til aktivitetene i Bjerknessenteret ha ansvar for å følge opp SKD bevilgningen etter de

føringer som er beskrevet av Kunnskapsdepartementet og Universitetsstyret, samt påse at

partnernes forpliktelser og rettigheter i BCCR følger gjeldende avtale. Det ble også enighet

om å videreføre ordningen med ekstern styreleder, og de fire partnerne ba om at Anton

Eliassen kunne fortsette også etter sammenslåingen. Leder for SKD vil også fungere som

direktør for BCCR til åremålsperiode utløper i 2015, og administrativ leder for SKD blir

tilsvarende administrativ leder for hele Bjerknessenteret. Senterlederen fikk i oppgave å

jobbe videre med den detaljerte organiseringen og de faglige strategiene for den nye

samlede organisasjonen.

2.2 Det faglige utvalg (F1))

Det faglige utvalget møtte 2 ganger i løpet av 2013. FU ble en viktig diskusjonsforum i

forbindelse med fordeling av KDs tilleggsbevilgning på 5 mill NOK. Denne ble bestemt brukt

til å støtte opp om klimamodelleringen ved senteret, opprettelse en SKD dataportal, samt

små og kortvarige prosjekt, såkalte Fast-Track Initiatives, som ble lyst ut første gang i

desember 2012.

2.3 Midlertidig personnel tilknyttet SKD

2.3.1 UiBs rekrutteringsstillinger

Etter at SFF Bjerknes ble avsluttet i 2012 ønsket UiB å videreføre egeninnsats i form av

rekrutteringsstillinger til SFF inn i SKD. I 2013 ble 5 stipendiat- og 2 postdoktor stillinger

øremerket til SKD. Disse 4-årige stillinger finansieres i sin helhet ved omfordeling av det

matematisk-naturvitenskapelige fakultets rekrutteringsstillinger og blir formelt tilknyttet

instituttene ved fakultet.

Senterleder og forskningslederne besluttet å tildele stillingene som følger:

3 stipendiatstillinger tildeles forskningslederne til støtte for forskning innen dynamisk

fortidsklima, storskala oseanografi og marin biogeokjemi

De resterende stillinger (2 stipendiater + 2 postdoktor) ble tildelt etter intern

"utlysning" blant øvrig Bjerknes-personell ved UiB

Føringer til den interne utlysningen innebar i hvilken grad (i) SKD sine målsetninger var

adressert, og det var en tydelig prosjektbeskrivelse og plan for stillingsperioden. I tillegg

ble det tatt hensyn, dog i mindre grad, til tematisk fordeling, aktuelle kandidater til stilling og

allerede tildelte rekrutteringsstillinger gjennom SFF Bjerknessenteret. Fordi det stod mye

ubrukte midler på UiB sin andel av Senter for klimadynamikk, bestemte senterleder i samråd

med forskningslederne at det skulle tildeles ån postdoktor still ing til. Alle disse stillingene vil i

stor grad styrke senterets forskning på storskala-dynamikk i klimasystemet, med vekt på

fysiske prosesser i hav og atmosfære, biogeokjemiske prosesser i havet, og koblingene

mellom dem. Flere av prosjektene tar også sikte på å kombinere paleo(proksi) og

instrumentelle tidsserier for dermed å bedre utnytte den unike ekspertisen som finnes i

Bjerknessenteret.
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2.3.2 Stillinger finansiert av KDs tilleggsbevilgning

Modellering: 


Det faglige utvalget foreslå å bruke størstedelen av tilleggsbevilgningen til å opprette en

klimamodelleringsgruppe med formål å styrke jordsystemmodelleringen (Norwegian Earth

System Model — NorESM ) ved Bjerknessenteret. Dette innebar 3 nye stillinger: 1 teknisk

innen global modellering; 1 postdoktor i atmosfæremodellering og 1 forsker i

klimadynamikk/modellanalyse samt noe midler disponert som lønnsmidler til å sikre

eksisterende NorESM nøkkelaktiviteter. Forslaget ble godkjent av styret.

Data _:)rtal

Styret godkjente også det faglige utvalgets forslag om å opprette en web basert dataportal

for dokumentasjon, synliggjøring og tilgjengelighet av data produsert av

Bjerknessenteret/SKD. En slik portal vil tjene hele forskningsmiljøet i tillegg til å synliggjøre på

en god møte aktivitetene i senteret. Initiativet vil være til hjelp for alle SKD partnerne

gjennom å etablere god data praksis og beskrivelse av dette i f. eks søknadsskriving og

prosjektrapportering. Aktiviteten blir del-finansiert av en 4-års tekn isk stilling.

3. AKTIVITETER

3.1 SKIDs interne forskningsprosjekter

SKDs forskning er organisert som interne, 4-årige prosjekter omkring senterets seks

satsingsområder pluss en forskningsinnsats mot IPCC sin 5. evalueringsrapport som ble

ferdigstilt høsten 2013. Alle forskningsaktivitet har hatt en tilfredsstillende progresjon i løpet

av 2013. IPCC aktiviteten ble som eneste prosjekt avsluttet i desember 2013 og en

sluttrapport ble lagt fram.

3.2 Bjerknes/SKD Getaway 2013

Fra den 13. til den 15. januar ble Bjerknes Getaway 2013 avviklet på Geilo. Årets seminar

samlet for første gang både Bjerknes og SKD forskningsmiljøene; i alt 80 senior og unge

forskere samt sfipendiater fra alle institusjonene til faglig og sosialt sammenkomst. Årets

program inkluderte presentasjon av synteseprosjektene fra SFF perioden samt høydepunkter

fra forskningsgruppenes aktiviteter. I tillegg var det organisert gruppearbeid rundt temaet

organisasjonen av Bjerknessenteret etter SFF.

3.3 SKD dagene 2013

SKD dagene 2013 ble avviklet 17.-18. oktober i Bergen. Seminaret samlet 92 delta kere fra alle

fire partnere for å presentere og diskutere status og høydepunkter i de sju SKD prosjektene.

Fire medlemmer av Scientific Advisory Committee (SAC) var til stede i Bergen: Michael

Schulz, UBremen, Detlef Stammer, UHamburg, Andrew Watson, UExeter og Jens Hesselbjerg

Christensen, DMI. Dessverre meldte Annie Cazenave og David Thompson frafall i siste minutt.

SAC hadde også et møte med de unge forskerne (stipendiater og postdocs) etter eget ønske.

Møtet erfartes som vellykket, både for SAC og SKD miljøet. SAC ga en muntlig tilbakemelding

like etter møtet og en mer utfyllende skriftlig rapport noen uker senere. Den skriftlige

rapporten er vist i sin helhet i vedlegg 5.2.
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SAC er generelt imponert over det høye vitenskapelige nivået som ble presentert i de ulike

prosjektene, men er samtidig veldig bekymra over mangel på identitet og strukturer. Dette

gjelder alt fra kommunikasjon innad og på tvers av prosjektene, visjoner for senteret, og

hvilke retning senteret skal ta. Et resultat av dette er at senteret ikke når sitt fulle potensial.

Etter senterleders oppfatning poengterer dette veldig godt problemet med dagens

overlappende strukturer mellom Bjerknessenteret og SKD. Selv om SKD har sine egne

styringsorgan, har det vært bred enighet om å oppfatte senteret som del av et større

Bjerknessenter. Senteret har derfor ikke utviklet egne forskningsgrupper, og all formidling

utad har vært gjort under Bjerknessenter-navnet.

3.4 Bjerknes Gjesteforskerprogram

Til den første utlysning av Bjerknes forskerprogram i regi av SKD ble det mottatt 14 søknader

for ca 380 kNOK. Søknadene ble evaluert etter følgende kriteria: vitenskapelig meritter til

gjesteforskeren, relevans til Bjerknes/SKD forskning, gjestens interaksjonspotensial med

forskningsmiljøet, og det planlagte utfallet av besøket. I alt ble innvilget 9 søknader for totalt

200 kNOK som brakte 14 gjesteforskere fra Canada, Nederland, Kina, Tyskland, UK og USA for

opphold i Bergen som varierte mellom 1 og 4 uker.

3.5 Fast Track Initiatives (FTI)

FTIs har som formål å fremme små, interne aktiviteter, eksempelvis igangsetting av dristig ny

forskningsaktivitet (blue-sky research), ferdigstillelse av vitenskapelige artikler basert på nylig

avsluttede mastergrader, støtte til søknadsskriving mot store utlysninger, osv. Midlene

fordeles etter åpen konkurranse blant SKD og Bjerknesforskere. Til den første utlysningen til

FTI ble det sendt inn søknader for total 1400 kNOK. Ni søknader ble bevilget for i alt 900

kNOK og vil bli gjennomført i perioden juni 2013-juni 2014.

3.6 Nye eksternfinansierte forskningsaktiviteter

NORGES FORSKNINGSRÅD

NORKLIMA hadde sin siste utlysning i vår med frist 10. april. Det var 49 innkomne søknader

på til sammen ca 522 mill NOK. Det ble tildelt 13 prosjekter på tilsammen 160 mill NOK

hvorav 9 til Bergen (6 til UlB + 3 til UNI Research), 3 til Oslo (MET, Ui0 og CICERO) og 1 til UiT.

Bjerknes partnere fikk særdeles bra uttelling og fikk til sammen ca 106 mill NOK, dvs 66% av

den totale tildelingen. Dette vil mellom annet gi åtte nye rekrutteringsstillinger (5 PhD+3 PD)

til klimaforskning i Bergen.

FRIPRO
Seks Bjerknes forskere fikk innvilget sine søknader gjennom FRINATEK og Fellesløftet 2014:

tre "Unge forskertalent" tildelinger til IJIB, et forskerprosjekt til UNI Research og to

postdoktorstipend til Nansensenteret.

NORDICTOP INITIATIVES

Bjerknes forsker N. Keenlyside fra Geofysisk Institutt, UiB fikk tildelt 17 mill NOK for å forske

på effekter av endringer i kryosfæren på klimaet og samfunnet.
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EU: FP7og ERCsynergy

Bjerknes forsker N. Keenlyside fra UIB ble også tildert et Collaborative Project under FP7s

siste utlysning på 9 mill Euros over en periode på 4 år. Konsortiumet samler 28 partnere fra

18 land i Europe og Afrika. Prosjektet skal fokusere på klimavarsler i det tropiske Atlanterhav.

Til slutt fikk Bjerknessenteret tildelt, sammen med kolleger fra Nils Bohr Institutt og

Danmarks Meteorologisk Institutt, et ERC Synergy Grant på hele 12,5 mill Euro over en

periode på 5 år. Bjerknessenteret er den første norske forskningsinstitusjonen som vinner

frem i denne prestisjetunge tildelingen. Konkurransen er knallhard: Bjerknessenteret sin

søknad "Ice2Ice" var en av bare 13 prosjekter som ble valgt ut blant hele 449 søknader i

denne runden. Prosjektet går på å finne ut om Grønlandsisen vil smelte raskere dersom

sjøisen i Arktis minker. Prosjektet er koordinert av UiB, ved Eystein Jansen, Institutt for

geovitenskap og Kerim Nisancioglu, SKD og samme institutt. På ke2Ice er det budsjettert

med 10 nye rekrutteringsstillinger (6 stip + 4 pd) ved UiB og UNI.

En oversjkt over nye prosjekttiiddinger tii Bjerknes-forskere vises i tabellen under (alle beløp

1000 NOK).

(nhallong prediction of tropical Atlantic climate nd its impacts (PREFACE)

Arcut Sea Ice and Greenland Ice Sheet Sensitivity ficeRce)

Inflowof Warrn Ikep Wanr oo the AlltatclIP CoPtirrentR Shelses MARMt

Meridional Overturning Circulation in the western Nordic seas

East Greenland ke: constraining the extent and effets of the Eaths's largest

ice and freswhater pathway (EASTGREEN)
Atnnosokerrolet uartakErty-pdg structure, emIutto9 apd menmaIsms

OFTSTREAM)

Sea ice mechanicp from satellitesto numenal models

Does the Arctic sedIce bss have an impact on the winter weather pattenrs

St Europe7 M tturopeWeatke2

Impact of future cryopsheric changes in Northern Hemispltere GREENICE

Eurasian ke Sheet and Climate Interactions (EISCUM)

Sulsoolar Notth AtIantic Ctimate States ISNAC9,

NORthern constraints on the Atlantir ThermoHaline circulation (NORTH)

Earth system modellin of climate Variations in the Anthropocene (EVA)

Enhancing seasonado-decadal Prediction Of Climate for the North Atlantic

Sem.or asd Pactic (EPOCASAAt

On Thin Ice: Role of Ocean Heat Flux in Sea Ice Melt (NICE)

Antarctic Ice shelf . shelf . dope emhange study (AISSESS)

Ventilation age and remineralisation rates in polar and sub.polar regions as

n Ind,sattastor dimate chmnivEKnufb

Pliocene East Greenland Corrent and Sea ke Evolutbn (PEGSIEI

.. . . ,

N. Kndysidee

E.lansen

E.IbreVin

K. Våge

Miles

C. camille

5. Boudon

L Chen

Keenlysidee

J.I. Svendsen

A.OIsen

T. (Idevik

C. Heinze

N. Keenlysidee

I. Fer

5_østerhus

Edeansson

5. de Schepper

.

GII-1116

GEO.U1B

GR-UM

GFIRIB

UNI

GFI-UIB

NER5C

NERSC

GETUID

GEO-UIB

GFI-UIB

GGEFIE-OUIIBB

GFPUIE

EFIUM

UNI

UNI

UNI

•

Ell FIG

ERCSYNERGY

ERINATEX

FRINATEK

FRINATEK

FRINATEK 

FINATEKR

FRINATEK

Nordic Top

Indatives

NORKUMA

NORKUMA

NORKIIMA  

NORKIIMA

NORKUMA

NORKUMA

NORKUMA

NOPKUMA

NORKIIMA

•

72 000

25 000

7 COO

6 100

4 7W

5 000

2 912

3 176

17 COO

11 900

10 086

9 581

50000

16685

5 778

6 128

10 184

9 216

: - :

17 680

25 000

7 WO

7 000

4 700

4 500

197123 6

6 000

11 900

10 086

8 898

25 000

14003

5 778

6 128

101.84

9 216

4. ØKONOMI

Tabellen under viser SKDs regnskap til og med 2013.

I 2013 var SKO for første gang 100% operasjorelt og utgiftene til både personal og drift var

som forventet. På utstyrssiden ble bare 65% av midlene forbrukt hovedsakelig pga forsinket

anskaffelse blant to partnere slik at utgiftene blir regnskapsført i 2014. De resterende midler

til utstyr blir brukt opp i løpet av 2014.

Forskningsprosjektene forbrukte i snitt 33% mindre en budsjettert, pga forsinket ansettelser

(hovedsakelTig stipendiat og postdoc stniinger hos Uilb, noe som forplantet seg til partnernes
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forskningstid knyttet disse stillingene); "overbooking" av personal blant alle partnerne

grunnet økt ekstern finansiering samt underforbruk av drift til lab an4ser.

I desember 2012 fikk senteret en ekstra årlig bevilgning på 5 mill NOK fra KD som skulle trå i

kraft allerede fra 1. januar 2013. Det meste av midlene ble allokert 4 sfillinger med forventet

start juni/juli; dermed ble 2013 budsjettert med et forbruk på ca 50%. Men fordi bare en av

de fire stillinger ble besatt (i desember), ble mye av midlene ubrukt.

Prognoser for 2014: Alle de nåværende forskningsprosjekter vil være avsluttet til sommeren

2015 og det er beregnet et overskudd på ca 11,5 mill NOK. Dette skal brukes til å finansiere

nye forskningsprosjekter med start 1. kvartal 2015.

SKDs REGNSKAP FOR 2010-2013 (alle beløp i 1000 NOK)




2010 2011 2012 2 013

INNTEKTER Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap

Bevngning KD 20 000 20 000 20 620 26 300

Overføring fra fjorå ret 0 19 911 28 297 19 896

TOTAL INNTEKTER 20 000 39 911 48 917 46 196

KOSTNADER Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap

Prosjekter 0 5 464 20 667 17 034

Utstyr 0 4 265 3 896 1 213

Personal 79 771 2 867 4 645

Drift 10 1 114 1 591 2 806

Ekstra bevilgning 0 0 0 1 004

SUM KOSTNADER 89 11 614 29 021 26 702

•
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5. VEDLEGG

5.1 SKDs permanente vedtekter

5.2 Rapport fra SKDs internasjonale fagråd
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Vedlegg 5.1 Permanente vedtekter for Senter for klimadynamikk ved Bjerknessenteret

Vedtatt av universitetsstyret 26.09.2013 og 24.10.2013

Senteret opprettes av Universitetet Bergen.

Senteret ledes av et styre på 5 medlemmer. Styret oppnevnes av
Universitetsstyret og rapporterer til dette. Universitet i Bergen innhenter forslag fra

partnerinstitusjonene om styremedlemmene og varamedlemmene.

Det føres protokoll over saker som er til behandEng styret. Protokollen onderskrives av

styrets medlemmer. Styret skal ha møte etter behov, men minst en gang hvert halvår.

Styret gis følgende sammensetting:

Ekstern styreleder oppnevnt i samråd med partnerne

Ett medlem og ett varamedlem etter forslag fra UiB

Ett medlem og ett varamedlem etter forslag fra Havforskningsin utte

Ett medlem og ett varamedlem etter forslag fra Nansensenteret

Ett medlem og ett varamedlem etter forslag fra L/ni Research AS

Styrets leder, medlemmer og varamedlemrner oppnevnes for tre år.

5. Styret gis tølgende oppgaver:

Å påse at virksomheten ved senteret drives innenfor rammen av gitte

bevilgninger og de til enhver tid gjeldende lover, bestemmelser og instrukser

godkjenne faglig strategi, planer, samarbeidsavtaler og større investeringer

etter forslag fra senterets daghge ledeise, samt å overvåke resultatene i torhold til

disse. Som del av dette å godkjenne rammer for kjøp av forskningstjenester fra

partnerinstitusjonene

Å vedta budsjett for senteret og ha ansvar for det fremlagte regnskapet og svare

på revisjonsantegnelser i prinsipieHe spørsmål på fullmakt fra Universitetsstyret

Å avgi årsberetning for foregående år innen utgangen av mars måned

Å vedta organiseringen av virksomheten etter forslag fra senterets ledelse

Å inostille overfor Universitetsstyret om ansettelse av daglig leder

Å utpeke medlemmene av et vitenskapelig råd (Scientific Advisory Committee) for

senteret. Medlemmene av SAC skal komme fra eksterne institusjoner. Rådet møtes

en gang årlig. Medlemmene i rådet kan også enkeltvis brukes som rådgivere for

virksomheten.

6. Om senterleders oppgaver

Å disponere budsjettet gitt i det årlige tildelingsbrevet etter vedtaki universitetsstyret

og senterstyrets prioriteringer

Å foreta innstilling, i samråd med instituttleder, i vitenskapelige stillinger som

sfipendiater og postdoktorer som blir finansiert gjennom Kurmskapsdepartementets

bevilgning eller av egenandel fra UiB,

Å foreta innstilling, samråd med instituttleder, administrative og tekniske stillinger
som blir finansiert gjennom Kunnskapsdepartementets bevilgning eller fra egenandel

fra UiB, for tilsetting universitetets ordinære tilsettingsråd
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Vedlegg 5.2 Scientific Advisory Committee Report to the director of SKD

As members of the Scientific Advisory Committee (SAC), we attended the SKD days, 17-18

October 2013. Prior to the visit, we had been sent documents consisting of a status report on

the SKD as a whole and brief indMdual project reports. Over the two-day meebng, we ernjoyed

listening to presentations in each of the seven projects within the SKD, and met with a group of

young postdoctoral researchers and PhD students.

We thank Tor Furevik, Beatriz Balino, and all those in the SKD who organized the event or spoke

at the seminars. As in previous years, we were privileged to hear many excellent talks and had

the chance to interact with some outstanding scientists. The smooth organiation of the visit

and hospitality of our hosts made the visit a great pleasure.

Overall comrnents
We were irnpressed by the high quality of the science that was presented and described in

the reports we received. All the projects described to us were of international standard, and

many were world-leading. The SKD continfes to conduct climate-related research that can

compare with that of the leading centres in the world.

Progress has been made in focusing on some of the unique strengths of the SKD. We noted

how many of the projects are now making use of the output of the NorESM Earth system

rnodel. This preuddes a welcome degree of coherence to what in many cases are otherwise

rather disparate projects. The construction of NorESM is a considerable achievement of the

Bergen scientists and the substanbal model runs now available are a real asset for the whole

community.

3 A unique strength of the SKD is the way in which modellers, those interpreting data, and

those generating observations work closely together. Furthermore paeo , ma rine, terrestria I,

cryo and atmospheric researchers join together to deliver some uniquely cross-disciplinary

projects. This collaborabon s exemplag, andorny realized in a very tew institutions

worldwide..

4 SKD has been very successful in recruiting dynamic and talented younger scientists, many of

whom gave presentations to us. The quality of the presentations was generally very high.

We appreciated having the chance to hear from these younger scientists and commend

them all for the quality of their presentations.

5. Over the past year, SKD scientists have heen particularly successful in gaining additional

funding, both directly from the Ministry of Research and by success in getting proposals

funded. The range of activities has substantially increased as a result, which is welcome

news although such rapid expansion may bring its own problems.

Concerns:
We remain concerned that the SKD lacks a fully coherent identity and structure, and that as a

result it is not reaching its full potential.

1. Communication clearly could be improved throughout all levels of SKD organization. This

certainly applies across projects. We were surprised that the senior group of project leaders

meets only at the SKD days and perhaps at one other time per year, so it is hard to see

where and when management issues rnight be discussed and communicated (within

organizations of similar structure and stature a steering group might meet approximately
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Vedlegg 5.2 Scientific Advisory Committee Report to the director of SRD

once a month). It also applies within projects younger scientists complained that they

frequently did not know what was happening in their own or other projects.

There remains some lack of vision or directionality to the leadership. It is difficult to

recognise a distinctive SKD brand, either within the centre or from outside. On the other

hand, there is some urgency to sort out the relationship between the SKD and the BCCR,

which has led to a complex and confusing structure. We endorse the view that merging

activities and boards, under a revised Bjerknes structure, is the way forward since the

Bjerknes narne has wider international recognition than the SKD.

The number of projects, their objectives and their personnel are more diverse than ever, as

a result of recent funding successes. Welcome as this funding success is, there could be a

tendency for it to divert the SKD from its original mission, and undermine such coherence as

has so far been achieved. Is the prirnary function of SKD's core funding to act as seed money

with around which to build new projects? If so, we might accept that there is comparatively

little central direction to the research and the mission of the SKD may alter over time, Or, is

the plan to use the core funding in conjunction with leadership and vision, to give overall

direction to the SKD? While either of these models is possible, we are currently of the

opinion that the second is preferable, in which case it would be important to ensure that

new funding sources do not divert the overall mission of the SKD.

Meeting with Postgraduates and postdocs

As requested by the SAC at last year's meeting, we met for an hour with a group of early-career

scientists in SKD to get their perspectives on the organization.

The younger scientists appreciated the working environment of the SKD. They particularly liked

the informal and non-Merarchical structure, whereby there were no barriers to discussion with

more senior scientists, who were approachable and responsive. They liked the flexible approach

to working hours, and were content with the opportunities they had to travel to conferences

and meetings.

The SAC noted however, that there is no procedure for mentoring of younger scientists, and

career guidance is not offered. The younger scientists confirmed our impression that

communication within the SKD was generally haphazard, so that they often did not know of

developments within their own project or in other projects. As a consequence, the high

motivation of this group to contribute to the SKD development cannot unfold its full potential.

Some of them expressed the frustration that they would like to lie more involved in developing

science and writing proposals, but often did not know of such initiatives until it was too late to

contribute. PhD students whose course included a year of teaching were of the opinion that

they could benefit from some instruction in teaching methods.

Comments to individual projects

BIOFEEDBACK

Christoph Heirize has resigned as !eader and this task has been taken over by Are Oisen and

Jerry Tiputra. They told us that the project now "functions as the hub for blogeochemistry in the

BCCR". The project continues to do well, with continuing excellent synergy between

observations, data synthesis and modeling. Bergen biogeochemists have particularly increased
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their visibility as a result of their lead roles in the SOCAT project. SOCAT, which is a database

containing fully quality controlled and documented global surface marine CO2 data and related

variables, is an ongoing major global undertaking of the global observational marine carbon

community. It is already being widely used by the modelers and other disciplines. Bergen

scientists have put considerable effort into SOCAT, with the reward that they are a first port of

call for those from all around the world who want to use the new resource. They have also not

been slow to use the resource for synthesis efforts of their own, and we saw for example an

analysis of rates of ocean acidification in the North Atlantic based on SOCAT data, showing a

faster-than-expected decline in pH in that region.

DYNAWARM

Within the SKD consortium, this project can play a key role by providing information on the

potential consequence of a significantly warmer climate. While some of the work has been

delayed, the SAC acknowledges the additional projects that are now contributing to the

overarching goal of DYNAWARM. However, to achieve a larger impact within and beyond SKD,

the project requires considerable focusing for the next phase. The project leaders are

encouraged to initiate a discussion on the future goals as soon as possible. In addition, the

obvious links to SEALEV (GrIS) and PRACTICE (Arctic sea ice) should already be exploited in the

ongoing phase. The ice-sheet modeling in this project (as well as in SEALEV) builds on a model,

which is based on the shallow-ice approximation. Given the central role of an ice-sheet model,

the SKD consortium needs to decide whether to continue using this type of model or to

incorporate a full Stokes model in the SKD toolbox (as most glaciological modeling groups seem

to do these days). This could initially be achieved through cooperation but in the long run

expertise may be established at BCCR/SKD.

IMMUNITY 


This project has developed very well, as documented by set of convincing research objectives, a

large number of high-quality publications, and clear international connections. The unique

opportunity to combine proxy records with instrumental data and modeling holds enormous

potential to disentangle the processes underlying multi-decadal variability. "Extending"

instrumental records by paleoclimate information is still a novel strategy and it will probably

take some time to convince everybody (also within SKD) that this is an extremely valuable

approach (if proxy data of such high quality are available). The SAC encourages the group to

include even other high-resolution archives that are being worked on in the SKD consortium.

Specifically, sclerochronology holds great potential for generating proxy time series of sub-

annual resolution.

PRACTICE

As stated in the report to us, „The main obrective of the project PRACTICE is to estoblish a basis

for interannual to decadal prediction of Arctic/North Atlantic climate." The group has continued

to make progress in the development of a climate prediction model system (NorCPM), building

on NorESM. Taking into account that this project was a sort of cold start, progress is

considerable. There is also considerable emphasis on the mechanistic and observational basis.

Both avenues are worthwhile pursuing while spinning up such an effort. However, we feel that

there is danger for the effort to fall behind internafional activities by not focusing enough on the

overall vision. To become competitive, the project needs to quickly get to real situations, using

real data (as opposed to developing entirely new assimilation approaches in identical twin

setting), and to some extent competing with other European Centers. Moreover, the project
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should start takling the real problem and underlying mechanism. Overall, we feel that a clear

goals and a strategy forward is missing at this stage, as well as clear milestones. The project

would benefit from defining skillful decadal predictions of the Norwegian climate as its target

with all it implies. lt will need to get competitive within 1-2 years; otherwise it will fall behind.

IPCC

This project was developed as a mean to support and complete modeling activifies in timely

completion to meet the internal deadlines of the IPCC to accept literature and models for

assessment in ARS. Ukewise support for Bjerkness centre staff involved in draffing was

essential. With the approval of the contribution from WGI to the ARS in September, this project

has definitely come to an end. The project served its purpose in that NordESM participated in

CMIPS resulting in a clear visibility in ARS and hence the main objecfive has been achieved. In

addition to the CMIPS participation some comparative analysis of CMIPS simulations have been

conducted and published in time for ARS, while other material is still in the process of being

published. The project, however, has been central for model development. Its complefion

emphasizes the need for SKD to intensify the discussions about future model needs and on

which models to keep or abandon and define a modeling strategy. The modeling acfivities

within this project should be refocused with a proper scientific agenda and taken up under new

projects rather than keeping the present structure as this may not guarantee to meet future

needs for modeling development. In particular the possibility to focus on the upcoming CMIP6

should be investigated.

SEALEV

The stated goal of the SEALEV project is to understand sea level change with focus on the

Norwegian coastal regions and for selected cooperating countries in the south, such as for

example Bangladesh, India, South Africa and China. While this appears to be a sensible goal with

respect to the Norwegian coastline, the goals regarding the other parts of the project appear

fare fetched and rather political. Moreover, detailed activities appear fragmented and not very

cohesive. Nevertheless, some of the activities are excellent and should be applauded. The

project itself deserves to have a better reputation than it appears to have within SKD. However,

to move forward in an organized way a clear goal needs to be state. We suggest adopting as an

overall goal of the project to provide projection of sea level in the European North Sea and The

Arctic, including the Norwegian coastline. To pursue this goal, much process understanding is

required which is talked already within this project. Paleo activities certainly fall under this

umbrella. But with such a goal everybody can contribute his/her share and everybody would

have a target. In particular, the project should, in collaboration with PRACTICE and maybe

DYNAWARM tackle the question of decadal predictability of sea level and investigate

projections and uncertainties of sea level.

REGSCEN

This project is initiated in order for the SKD to enhance expertise within the field of down scaling

and to work with high-resolution regional models. The latter both in order to model and analyze

atmospheric, oceanic, sea-ice and interlinking processes and to work with regional climate

change related topics. Since the start, SKD has become involved with the major international

community working on down scaling, in particular noticeable in the WCRP initiative CORDEX.

Here SKD has contributed already on several publications, making SKD/Bjerkness visible in the

community. Activities to work on a coupled RCM system is well under way, but studies are still

in a preliminary phase and inconclusive in many ways. It therefore appears unclear whether the
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coupled model is well funcfioning and therefore not easy to assess whether the project

component targeted a coupled model is meeting its objective. The efforts on trying to analyze

downscaled model resubs in terms of statisfical analysis s picking up. The team would like to

put more emphasis on statistical climatology within this program. Given that there is major

effort on physical modeling, it is questionable, whether a major effort in this direction is

advisable. When analyzing extrenne events instead of addressing the topic with statistical

methods (extreme value statisfics etc.), an option will be to address the physical and dynamical

causes and feedbacks responsible for those extreme events that a model simulates. This area of

research is under represented in the quickly growing RCM community and would qualify as an

area where SKD already has major competences. Since this project also has a biological

modeling component and the down scaling experiments to be used for this component are late,

it is important to raise the issue here of whether this component is fitting well with other SKD

activifies at all? Again, there seems to be a need for prioritizing the available modeling hierarchy

at SKD and to identify the key tools needed for keeping SKD and the Bergen group at the

scientific forefront.

Bergen 18 October 2013

Andrew Watsan
Detlef Stammer
lens Hesselbjerg Christiansen
Michael Schulz
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