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Fellesløftet for store, tverrfaglige Forskerprosjekter
Fellesløft IV er et samarbeid mellom forskningsinstitusjonene og Forskningsrådet for å styrke tverrfaglig
forskning med 1 milliard kroner over seks år. Forutsetningen for å gjennomføre fellesløftet er at
Forskningsrådets andel på 500 millioner kroner blir finansiert med en ekstrabevilgning i statsbudsjettet.
Det er dessverre ikke satt av midler til Fellesløft IV i forslaget til statsbudsjett for 2022 som ble fremlagt
12.oktober.
Dersom det ikke bevilges midler til Fellesløft IV når statsbudsjett for 2022 vedtas i Stortinget, må
Forskningsrådet belaste de ordinære bevilgningene til Banebrytende forskning (FRIPRO) hvis fellesløftet
skal gjennomføres. Det vil legge ytterligere press på en konkurransearena der lav innvilgelse allerede er
en vesentlig utfordring. Med den svake satsingen på grunnleggende forskning i statsbudsjettet som ble
lagt frem nå, ligger det i utgangspunktet an til en innvilgelse rundt fem prosent i FRIPRO. Dette er
bakgrunnen for at spleiselaget satt på vent. Vi viser også til nyhetssak på Forskningsrådets nettsider fra
21. oktober.
Søknaden deres er én av søknadene som er valgt ut til finansiering i Fellesløft IV. Vi har mottatt
innsynsbegjæringer fra media om hvilke søknader som er planlagt innvilget, og de gis nå innsyn i
henhold til offentlighetsloven i hvilke søknader det gjelder og hvem som står som prosjektledere på
søknadene.
Den endelige avgjørelsen om Fellesløftet skal gjennomføres eller ikke, bli tatt når vi har mer
informasjon. Vi vil oppdatere dere så snart vi har ny informasjon om saken.
Hvis dere har spørsmål, ta kontakt med saksbehandlere for Fellesløft IV Bjørnar Komissar: bjs@rcn.no,
22037560 eller Heidi Roggen: hero@rcn.no, 22037406.
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