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Fellesløftet IV - Stort tverrfaglig prosjekt   

 
Forskningsrådet utsatte utlysningen for Stort tverrfaglig prosjekt (Fellesløftet IV) med opprinnelig 
søknadsfrist 6. mai 2020 pga. koronasituasjonen. Ny søknadsfrist for utlysningen er fastsatt til den 
10. februar (https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2021/stort-tverrfaglig-forskerprosjekt/). 
Forskningsrådet vil legge ut utlysningen ila de nærmeste ukene, men har sagt at utlysningsteksten 
vil være lik den opprinnelige utlysningen med frist 6. mai: 
https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2020/stort-tverrfaglig-forskerprosjekt/ 
 
Med bakgrunn i behandlinger i UiO-ledelsens strategiske møte i desember 2019 og januar 2020 ble 
UiOs finansieringsmodell og prioriteringskriterier besluttet. Finansieringsmodell og 
prioriteringskriterier for den utsatte utlysningen gjelder fortsatt og gjengis i dette notatet, sammen 
med justert tidsplan som følge av ny søknadsfrist (se også nettside1).   
 
 
UiOs prosess – før søknadsfristen 10. februar  
 
Finansiering                                                                                                                                             
Forskningsrådet vil for Fellesløftet IV Stort tverrfaglig forskerprosjekt lyse ut 1 mrd. over en 
periode på 4–6 år. Fellesløftet innebærer et spleiselag mellom finansiør og forskningsinstitusjon, 
og hvor 500 mill. kr må finansieres av institusjonene. Fordelingen av midler nasjonalt baseres på 
de siste års FRIPRO-tildelinger. Det tilsier at UiO kan forvente seg om lag 32% av midlene, dvs. 
totalt ca. 320 mill. kr., noe som tilsvarer ca. 12-20 prosjekter til 12-25 mill. kr fordelt over 48-72 
mndr (4-6 år). UiO vil altså måtte finansiere halvparten av dette beløpet, om lag 160 mill. kr. (Alle 
tallene gis med forbehold om justeringer).  
 
UiO-ledelsen har besluttet å bidra med ca 50% egenandel fra UiO sentralt i form av 17 3-årige KD-
stillinger over to perioder, til sammen 6 år.  Fakultetene, muséene, sentrene må forberede seg på å 
dekke UiOs resterende egenandel (totalt ca 80 mill kr) i budsjettprosesser.   
 
Ved de to siste Fellesløft-rundene har enkelte av UiOs fakulteter gått inn med egenandel utover 
50% slik at de har kunnet finansiere ekstra prosjekt fra egen enhet. Det gjenstår å få bekreftelse fra 
Forskningsrådet om vi også i denne runden kan finansiere ekstra prosjekter utover 50%. Dette vil 
bli vurdert i sluttfasen av prosessen.        
                                  
                                             
                                                                 

                                                           
1 https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/fa/finansiering/nasjonale/norges-forskningsraad/fellesloftet-stort-
tverrfaglig-prosjekt/index.html 
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Viktig informasjon om UiOs interne prioritering og utvelgelse 
Se vedlagt viktig informasjon om prinsipper for prioritering, delgrunnlag for fordeling mellom 
enheter og UiOs prosess for utvelgelse av prosjekter våren 2021 (vedlegg 1). 
 
Innmelding av initiativ 
Det bes om kortfattet innmelding av initiativer fra enhetene, som vil være grunnlag for planlegging 
av søknadsstøtte og budsjettering. Benytt vedlagte innmeldingsskjema (vedlegg 2). Skjema sendes 
til FADM i ePhorte på sak nr 2019/10644 innen fristen 16. oktober.   

 
Søknadsstøtte  
Det er opp til enhetene å planlegge for hensiktsmessig forskningsadministrativ støtte og veiledning 
til budsjettering av søknadene. Det finnes ingen stimuleringsmidler fra sentralt nivå til 
utlysningen. Utlysningen er også aktuell for UiOs tverrfakultære satsinger å engasjere seg i.  

 

Godkjenning av søknader fra institusjonens ledelse 

Forskningsrådet krever institusjonell forankring av UiOs søknader til Stort, tverrfaglig 
forskerprosjekt (Fellesløft IV). Det bes om at enhetene sender oversikt over søknader (vedlegg 3) 
og kopi av siste utkast av søknader (skjema i Forskningsrådsportalen) til FADM i ePhorte på sak 
nr 2019/10644 fristen den 8. januar. Dekanmøtet behandler saken i sitt møte den 20. januar. 
Søker sender selv inn søknad innen Forskningsrådets søknadsfrist den 10. februar. 
 

Tidsplan 
September  Forskningsrådet legger ut utlysningen  
16. oktober  Enhetenes frist for innsending av oversikt over søknader   
   8. januar   Enhetenes frist for oversikt over søknad 
20. januar Godkjenning i dekanmøte (Krav om institusjonell forankring) 
10. februar  Forskningsrådets søknadsfrist 
---------- 
Våren 2021  UiO mottar rangeringsliste og panelvurderinger med karakter 6 og 7 
Våren 2021  Utvelgelsesprosess ved UiO 
Våren 2021  Universitetsledelsen fatter vedtak 
Juni 2021                      Tidligste oppstart av prosjekt 
 
 

Med hilsen 

 

Arne Benjaminsen 

universitetsdirektør 

Kristel Skorge 

avdelingsdirektør 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 

 

Saksbehandler: 

Vibeke Alm, +4722856010, vibeke.alm@admin.uio.no 
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Vedlegg – Viktig informasjon om UiOs prioritering og utvelgelse av prosjekter  
 
 
Prinsipper for prioritering 
 
Prosjektsøknadene til Stort tverrfaglig prosjekt (Fellesløftet IV) vurderes av Forskningsrådet. UiO 
velger prosjektene som får finansiering basert på disse faglige vurderingene. UiOs interne 
prinsipper for prioritering er basert på prinsipper benyttet for forrige Fellesløft (FRIPRO 
Toppforsk). Prinsippene er diskutert i ledelsens strategiske møte, Forum for forskningsdekaner og 
dekanmøtet. I dekanmøtet ble eksellenskriteriet fremholdt som det eneste utvelgelseskriteriet som 
var ønskelig i den videre behandlingen ved UiO. Andre strategiske føringer vil imidlertid kunne bli 
lagt til grunn dersom flere prosjekter stilte likt med tanke på eksellens. 
 
Ved UiO vil følgende vurderingskriterier benyttes: 
 

1) Strategiske føringer: Eksellens  
2) Kvalitet må velges utfra tallkarakterene. For søknader som er behandlet av samme panel 

velges 7-ere først, deretter 6-ere, mens søknader på tvers av paneler ikke kan 
sammenlignes kun utfra tallkarakterer. 

3) Fordeling mellom enheter: Tidligere bevilgninger fra FRIPRO til UiOs enheter er 
delgrunnlag for prioritering på tvers av fakulteter og/eller fagområder (HUMSAM, 
FRINATEK og FRIMEDBIO) (se grunnlag under). 

4) UiO, sentralt eller ved enhetene, kan gå inn med ekstra egenandeler utover 50%, 
slik at UiO kan finansiere ekstra prosjekt(er).  

 
 
Fordeling mellom enheter 
 
Som grunnlag for den interne utvelgelsen har UiO i de siste fellesløftene benyttet UiOs bevilgning 
fra FRIPRO for de tre siste årene fordelt på enhetene. UiO har dermed lagt seg på en tilsvarende 
modell som Forskningsrådet har lagt til grunn i den nasjonale fordelingen mellom institusjonene. 
Fordelingen basert på tildeling mellom enhetene er oppsummert i tabell 1 under.  
 
Denne fordelingen kan delvis fungere som grunnlag for tildeling mellom enheter også i denne 
utlysningen, men det må i tillegg tas høyde for prosjekter på tvers av fakulteter.   

 
 
Tabell 1. Oversikt over enhetenes andel av bevilgning til FRIPRO fra 2015–2018.  

  
Enhet Andel Fakultet Andel 

HF 17,0 % TF 0,03 % 

JUR 3,5 % UV 1,0 % 

MN 36,1 % KHM 1,0% 

MED 29,4 % NHM 1,1% 

OD 0,01 % STK 0,02% 

SV 11,1 %   
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UiOs prosess til våren 2021 – utvelgelse av prosjekter 
 

• UiO mottar lister over Stort tverrfaglig prosjekt (Fellesløftet IV) -prosjekter med 
karakter 7 og 6  

• Fakulteter, muséer prioriterer så langt det er mulig etter vurderingskriteriene gitt 
over 

• Dekaner/museumsdirektører/senterledere habilitetsvurderes med tanke på direkte 
involvering i søknader 

• Habile dekaner/museumsdirektører/senterledere som har prosjekter prioriterer 
prosjekter egen enhet er involvert i 

• En arbeidsgruppe bestående av viserektor for forskning og innovasjon og dekaner/ 
museumsdirektører/senterledere utarbeider en anbefaling til hvilke prosjekter UiO 
skal innvilge. 

• Grunnlagsmaterialet for utvelgelse av UiOs prosjekter er: 
o UiOs vurderingskriterier gitt over 
o liste over valgbare søknader og evalueringsinformasjon (skal behandles 

konfidensielt) 
o Forskningsrådets vurderingskriterier. 

• I forkant av første møte bes hver leder om å avklare nivået på evt. egenandel som 
egen enhet ønsker å gå inn med 

• Universitetsledelsen utarbeider et forslag til prioritering  
• Forslaget diskuteres i dekanmøtet 
• Universitetsledelsen fatter vedtak 
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