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Søknadsbehandling SFF-IV 

Trinn 1 

De viktigste elementene i søknadsbehandlingens trinn 1 er oppsummert nedenfor.   

Tre fagkomiteer 
Tre internasjonale fagkomiteer for henholdsvis  

 humaniora og samfunnsvitenskap 

 medisin og biologi 

 matematikk, naturvitenskap og teknologi  

vil vurdere de innsendte søknadene i trinn 1 og har det fulle ansvar for å innstille hvilke søkere som 

inviteres til trinn 2. Hver av fagkomiteene vil bestå av ca. 9 medlemmer. 

Fagkomitemedlemmer 
Fagkomitémedlemmene skal ha bred forskningserfaring på høyt internasjonalt nivå, samt fra ledelse 

av større forskningsaktiviteter.  Ingen av medlemmene skal ha fast stilling i Norge. Administrasjonen 

tar sikte på å oppnevne komiteene i løpet av våren 2015. Navnene på medlemmene av de tre 

fagkomiteene for trinn 1 gjøres kjent på SFF-ordningens programnettside så snart de er oppnevnt. 

Fagkomitemøter 
Fagkomitemøtene skal avholdes samtidig og samlokalisert. Alle fagkomitemedlemmene skal før 

møtene vurdere søknadene og gi karakterer i henhold til fire hovedkriterier, samt skrive korte 

kommentarer som begrunner karaktersettingen. For hver søknad utnevnes en saksordfører, samt 

ytterligere to fagkomitemedlemmer som leverer en mer fyldig vurdering. På komitémøtene diskuteres 

hver søknad med saksordfører som diskusjonsleder, og en felles, kort vurdering utarbeides. 

Søker skal indikere hvilke av de tre fagkomiteene nevnt ovenfor som han/hun ønsker at søknaden skal 

bli vurdert i.  

For søknader om tverrfaglige sentre kan søker indikere to fagkomiteer, med én av dem som den 

primære komiteen. Hver komité vil da legge vekt på forskningen som faller inn under komiteens 

fagkompetanse. Dersom søknaden vurderes som meget god i én av fagkomiteene, settes det opp 

korte, tverrfaglige møter mellom 3-5 fagkomitemedlemmer som har hatt ansvar for hver sin skriftlige 

vurdering av søknaden. De setter opp en felles vurdering som går tilbake til den primære 

fagkomiteen.  

Hver fagkomité gir en begrunnet utvelgelse av søknadene som bør gå videre til trinn 2. De tre 

fagkomiteene vil i samarbeid foreslå den endelige listen over prosjekter som går videre til trinn 2. 

Vedtak trinn 1 

Omtrent tre ganger så mange søknader som det kan innvilges, vil bli invitert til å sende søknad til 

trinn 2. På grunnlag av fagkomiteenes samlede innstilling fatter et styreutvalg vedtak om hvilke 

søkere som inviteres til å sende søknad i trinn 2. Styreutvalget vil bestå av habile medlemmer fra 

Forskningsrådets hovedstyre og divisjonsstyrer.   

Tilbakemelding til søker 

På komitémøtene diskuteres hver søknad. Den felles, korte vurderingen som ble utarbeidet for hver 

søknad i fagkomiteene, blir sendt som tilbakemelding til alle søkere. Søkere som ikke blir invitert til 

trinn 2 får ikke ytterligere faglige begrunnelser for avslaget. 
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Trinn 2 

Fageksperter og fagpanel 
Tre individuelle internasjonale fageksperter med spisskompetanse vurderer hver søknad. Disse 

fagekspertene oppnevnes av Forskningsrådets administrasjon. 

De tre fagekspertene skal først gjøre sin vurdering av søknaden. Deretter danner de et panel som 

kommuniserer elektronisk og gir en samlet vurdering av søknaden. Dersom en eller flere 

panelmedlemmer ønsker å fremme dissens, skal dissensen komme klart frem i den samlede 

vurderingen. Søknaden får karakterer. Ved dissens skal søknaden ikke få en karakter som er et snitt 

av karakterene, men spennet av karakterer skal synliggjøres. Merk at denne karakteren er gitt av et 

fagpanel som normalt bare vil ha lest én søknad og derfor ikke har kunnet sammenligne den med de 

andre søknadene. 

Søker vil bli tilsendt fagpanelets vurdering og foreløpig karakter. Søker har anledning til å oppklare 

spørsmål og eventuelle faglige misforståelser i fagekspertenes vurdering. Disse kommentarene går så 

tilbake til fagpanelet som kan ta hensyn til kommentarene i sin endelige vurdering. 

Fagekspertenes navn gjøres kjent for søker etter at søknadsbehandlingen er avsluttet.   

International scientific committee 
Søknadene til trinn 2 vurderes opp mot hverandre av én felles komité kalt International scientific 

committee. Denne vil bestå av ca. åtte internasjonalt anerkjente forskere med erfaring fra 

forskningsledelse.  

Møte i International scientific committee 

International scientific committee vil diskutere søknadene under ett, samt foreta en intervjurunde med 

alle senterlederne i trinn 2. Intervjuene vil vare i 30 minutter per søknad, og ha som formål å avklare 

spørsmål komiteen har til søknaden. I tillegg vil intervjuet fokusere på senterleders egnethet i ledelse 

av det foreslåtte senteret. Komiteen vil legge søknaden, sine egne vurderinger, fagpanelevurderingen, 

søkers kommentarer til panelvurdering og intervjuet til grunn for den samlete vurderingen. 

For søknader som er rangert rundt grensen for finansiering, vil kjønnsbalanse i hele SFF-porteføljen 

tas hensyn til når rangeringen av disse søknadene skal gjøres. 

Vedtak trinn 2 

International Scientific Committee lager en innstilling til styreutvalget som ble oppnevnt til trinn 1. 

Dette styreutvalget fatter så vedtak om hvilke søknader som innvilges som Sentre for fremragende 

forskning.  

Tilbakemelding til søker 
Samlet tilbakemelding til søkere i trinn 2 består av vurderingen fra fagpanelet (som søker har fått se 

og allerede kommentert før møtet i International Committee) og en kort tilbakemelding fra 

International Scientific Committee.   

Tentativ tidsplan for SFF-IV 

25. november 2015: Søknadsfrist for forenklede søknader til trinn 1 

Ultimo mars 2016: Liste over søknadene som går videre til trinn 2 legges ut på nett 

Ultimo mai 2016: Søknadsfrist trinn 2 ( søker har ca. 2 måneder på å skrive full søknad)  

Årsskiftet 2016/2017: Søknadsbehandlingen er ferdig (møte i komité og styreutvalg er gjennomført) 

 


