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Forskningsrådet la i mai ut utlysning av Senter for fremragende forskning (SFF) med søknadsfrist 18. 
november 20201. Enhetene og miljøene startet opp søknadsprosessen allerede høsten 2019, og miljøene er 
godt i gang med utarbeidelse av sine søknader. Hensikten med dette brevet er å presisere viktig informasjon 
og frister for den videre prosessen. 
 
Om ordningen og endringer fra forrige runde 
SFF V utlysningen har noen endringer fra SFI IV- utlysningen bl.a.: 

1) tilpasning til Forskningsrådets omlagte søknadsprosesser fra 2019.   
2) krav til 40% kvinner blant lederne for SFF V-søknader (følger opp politikk for kjønnsbalanse og 

kjønnsperspektiver2) 
 
Videre er det verdt å merke seg anbefalinger fra evalueringen av SFF-ordningen som ble fremlagt i mai 2020 
for fremtidige SFF-er3: 

- Å styrke forskningsmangfoldet ved sentrene, spesielt ved å utvikle yngre forskere til å bli potensielle 
senterledere. 

- At Forskningsrådet utsetter midtveisevaluering av sentrene til etter 5-6 år for å begrense 
publiseringspresset i sentrenes tidligere fase, og slik bidra til publikasjoner av enda høyere kvalitet.  

 
Se vedlegg 1 for mer informasjon om utlysingen og prosess. 
 
 
Bestilling til enheter 
 
UiO som institusjon må følge opp krav fra finansiør herunder kjønnsbalansekrav og godkjenning av 
søknader. Søkerne tilbys konsulentbistand i søknadsfasen og det bes om innmelding av behov for høsten 
2020. 
 

1. Universitetet i Oslo skal stå som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet.  
 

2. UiO må oppfylle kravet om 40% kvinnelige ledere blant ledere i UiOs SFF V – søknader.  
Enhetene bes derfor om å sende oversikt over sine søknader med de planlagte søknadene og 
senterlederne ved å kontrollere og oppdatere vedlagte forhåndsutlfylte oversikt (vedlegg 2) i 
ePhorte på sak 2019/8208 innen fristen 28. august kl 12.00. Forum for forskningsdekaner vil 
behandle saken i sitt møte den 7. september. 

                                                           
1 https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2020/sentre-for-fremragende-forskning--sff-v--trinn-
1/?utm_campaign=24-04-2020&utm_medium=email&utm_source=apsis 
2 https://www.forskningsradet.no/nyheter/2019/vil-ha-flere-kvinner-i-toppen-i-akademia/ 
3 https://www.uniforum.uio.no/nyheter/2020/05/internasjonal-evaluering-gir-toppkarakter-til-sats.html 

https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2020/sentre-for-fremragende-forskning--sff-v--trinn-1/?utm_campaign=24-04-2020&utm_medium=email&utm_source=apsis
https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2020/sentre-for-fremragende-forskning--sff-v--trinn-1/?utm_campaign=24-04-2020&utm_medium=email&utm_source=apsis
https://www.uniforum.uio.no/nyheter/2020/05/internasjonal-evaluering-gir-toppkarakter-til-sats.html


 2 

 

 
3. Søkere tilbys konsulentstøtte. Enhetene bes om å melde inn søkeres behov for konsulentbistand for 

høsten 2020 ved å oppdatere forhåndsfylt oversikt (vedlegg 2) i ePhorte på sak 2019/8208 innen 
fristen 28. august kl 12.00. 

 
4. Rektor ved UiO skal godkjenne UiOs SFF V- søknader. Søknader som ikke er godkjent blir avvist. 

Enhetene bes om å sende inn en endelig oversikt over UiOs søknader ved å oppdatere vedlagte mal i 
ePhorte på sak 2019/8208 innen fristen torsdag 5. desember. Forum for forskningsdekaner 
anbefaler godkjenning av søknader overfor rektor i sitt møte den 16. november. 

 
 
Tidsplan 
 
   Utlysningsfase            28. august Enhetenes frist for oversikt over SFF-søknader hvor ledelse 

er avklart mtp kjønnsbalansekravet 
             28. august                           Enhetenes frist for innmelding av konsulentbehov  

                              4. sept /19. okt                Søkeres frist for konsulentbistand  
               7. september Forum for forskningsdekaners behandling av UiOs søknader 

mtp kjønnsbalansekravet 
 1. oktober Oversikt over UiOs søknader hvor ledelse er avklart mtp                     

kjønnsbalansekravet sendes Forskningsrådet                         
  7. oktober Forskningsrådet åpner portalen for innsending av søknad 
25. oktober  Innmelding arealbehov (se ePhorte 2019/8206 fra 4.6.2020) 
16. november Forum for forskningsdekaner anbefaler godkjenning av UiOs      

søknader 
18. nov 2020 Forskningsrådets frist for søknad trinn 1. Søkere skal selv 

sende inn søknad.  
                                          
SFF-ordningen er en viktig arena for å oppfylle UiOs ambisjon i Strategi 2030 om å fremme uavhengig, 
banebrytende og langsiktig forskning. Vi ønsker søkere, støtteapparat og ledere lykke til med 
søknadsarbeidet! 
 
 
 
Med hilsen 
 
Arne Benjaminsen 
universitetsdirektør 

Kristel M. J. 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 1 – Viktig informasjon om utlysning og prosess 
 
 
 
- Forum for forskningsdekaner er referansegruppe for UiOs SFF V-prosess og rådgivende for rektor 

som tar endelig beslutning. 
 

 
- Avd for forskningsadministrasjon er administrativt ansvarlig for koordinering av UiOs SFFV- 

prosess, koordinerer ressursgruppe for SFF / SFI på tvers av LOS: https://www.uio.no/for-
ansatte/nettverk-moter/los-enhetene/sff-sfi-taskforce/.  

 
 

- Dersom det dukker opp spørsmål som ikke lokalt støtteapparat kan besvare kan det tas kontakt 
med Ressursgruppe for SFF/SFI på epost: sff-sfi-ressursgruppe@admin.uio.no 

 
 
- Avd. for forskningsadministrasjon og ressursgruppe for SFF/SFI samarbeider med 

fakultetenes/muséenes ressurspersoner for SFF (FANE SFF) 
 
 
- Førende for SFF-etableringer ved UiO gjelder UiOs politikk for eksternfinansierte sentre: 

https://www.uio.no/for-ansatte/nettverk-moter/los-enhetene/sff-sfi-taskforce/d-sak-3-politikk-
for-eksternfinansierte-sentre-ved-uio.pdf) og UiOs retningslinjer for SFF ( 
https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/fa/finansiering/nasjonale/norges-
forskningsraad/uios-retsningslinjer-for-sff-virksomhet_hele.pdf). 

 
- Informasjon om utlysningen finnes på UiOs nettside for SFF V (https://www.uio.no/for-

ansatte/arbeidsstotte/fa/finansiering/nasjonale/norges-forskningsraad/sff-v/), herunder 
Forskningsrådets webinar fra 25. mai 
(https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2020/sff-utlysningen-webinar-for-sokere/) 
 

- Forskningsrådets utlysningstekst finnes på deres nettsider 
(https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2020/sentre-for-fremragende-forskning--sff-v--
trinn-1/?utm_campaign=24-04-2020&utm_medium=email&utm_source=apsis) sammen med 
oppsamlede spørsmål med svar på Forskningsrådets nettside 
(https://www.forskningsradet.no/om-forskningsradet/programmer/sff/sporsmal-og-svar-om-
utlysningen-av-sff-v/.  

 
- UiO har også en side med spørsmål som gjelder UiO (https://www.uio.no/for-

ansatte/arbeidsstotte/fa/finansiering/nasjonale/norges-forskningsraad/sff-v/UiO-
spesifikke%20FAQ%20for%20SFF%20V.html).  

- Om kjønnsbalansekravet til ledere av SFF V-søknader:                                                                                             
Kravet innebærer at institusjoner som sender inn fem eller flere søknader til SFF må ha minst 
40% kvinnelige prosjektledere blant søkerne. For å tilfredsstille kravet, må en kvinne være 
planlagt som leder i minst halvparten av senterperioden. Dersom det er kvinnelig senterleder ved 
senterets start, eller det er planlagt bytte til en navngitt kvinnelig senterleder når minst 
halvparten av perioden gjenstår, regnes dette som en kvinnelig senterleder.  
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