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Avtale mellom fagekspert og Forskningsrådet 

Dette er en formalisering av din invitasjon om å vurdere søknader til en eller flere av utlysningene for 
søknadstypene Innovasjonsprosjekt, Regionale forskningsfond, INTPART og Verifiseringsprosjekt-- 
Kommersialisering fra offentlig finansiert forskning 2022. 

Før vi kan gi deg informasjon om søknader, må du inngå en avtale med Norges forskningsråd basert på 
de vilkårene under. Det er derfor viktig at du leser informasjonen under nøye. 

Hvis du aksepterer dette tilbudet om å stille som fagekspert, så må du tydelig oppgi dette i ditt skriftlige 
svar til Forskningsrådet, enten ved å krysse av for "ja" i skjemaet tilsendt fra Forskningsrådet, eller i 
svaret ditt dersom du har mottatt avtalen via e-post. Ved å akseptere dette tilbudet inngår du en avtale 
med Forskningsrådet om å stille som fagekspert. Avtalen medfører imidlertid ikke at Forskningsrådet er 
forpliktet til å oppnevne deg som fagekspert. Forskingsrådet er altså ikke bundet av forpliktelsene i 
denne avtalen dersom du ikke skulle bli oppnevnt som fagekspert.  

Taushetsplikt 

Hvis du aksepterer dette tilbudet om å stille som fagekspert, så aksepterer du også Norges 
forskningsråds bestemmelser om taushetsplikt, herunder bekrefter du at: 

1. Jeg vil få tilgang til informasjon knyttet til Norges forskningsråd, og andre virksomheter og personer, 
som fagekspert i forbindelse med søknadsbehandling, heretter kalt "Formålet". 

2. Informasjonen er stilt til rådighet av Forskningsrådet. 

Jeg forplikter meg til å holde informasjonen konfidensiell, herunder særskilt å ikke utlevere kjennskap 
jeg derigjennom har fått om noens personlige forhold eller forretningshemmeligheter, jf. lov 10. februar 
1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 13 første ledd, eller opplysninger 
som utgjør innsideinformasjon etter lov 29. juni 2007 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) jf. § 
3-4, til uvedkommende. Forpliktelsen omfatter også å hindre at uvedkommende på annen måte får 
tilgang til taushetsbelagte opplysninger. Jeg forplikter meg videre til ikke selv å bruke kunnskapen i 
andre sammenhenger enn til Formålet. 

Forespørsler om innsyn i dokumenter skal ikke behandles av meg eller min arbeidsgiver, men kun av 
Forskningsrådet. 

Konfidensialitets- og taushetsplikten gjelder uten tidsbegrensning, eventuelt til Forskningsrådet har løst 
meg fra den. 

Jeg er innforstått med at forvaltningslovens § 13 første ledd gjelder den som utfører tjeneste for et 
forvaltningsorgan, og at taushetsplikten etter verdipapirhandelloven gjelder den som har 
innsideinformasjon. Videre er jeg innforstått med at brudd på taushetsplikten kan medføre straffeansvar 
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iht. straffeloven § 209, og verdipapirhandelloven § 17-3, og at misbruk av innsideinformasjon jf. 
verdipapirhandelloven § 3-3 også kan medføre straffeansvar. 

3. Informasjonen jeg får tilgang til vil kun benyttes til Formålet, og vil ikke kopieres eller på annen måte 
misbrukes. Så snart Formålet er avsluttet, vil eventuelt utlevert materiale bli slettet og/eller destruert på 
tilstrekkelig forsvarlig måte. 

Oppnevnelse som fagekspert 

Det er ikke gitt at du vil brukes som ekspert selv om du aksepterer dette tilbudet. Hvilke eksperter vi 
trenger til de ulike vurderingsrundene avhenger av hvilke søknader vi får inn. Dersom vi ønsker å 
oppnevne deg i den enkelte vurderingsrunden vil du motta en oversikt på e-post over aktuelle søknader 
hvor vi ber deg vurdere din habilitet, før du får tilgang til selve søknadene. 

Du vil få mer informasjon om søknadsbehandlingen hvis du blir oppnevnt.  

Honorar for arbeidet 

Arbeidet som fagekspert honoreres i samsvar med Forskningsrådets satser. Du vil få mer informasjon 

om honorar hvis du blir oppnevnt til å vurdere søknader til de aktuelle utlysningene. 

Utlevering av ekspertvurderinger og informasjon om eksperter  

Gjelder alle aktuelle utlysninger: Panelvurderingene vil bli videresendt til styrene som er ansvarlig for 
vedtak om støtte. Panelvurderingene vil bli sendt til søkeren med informasjon om hvilket panel som har 
vurdert søknaden. 

Gjelder kun søknader til Verifiseringsprosjekt: Også individuelle ekspertvurderinger vil bli sendt til 
søkeren. 

Etter norsk lov bortfaller Forskningsrådets mulighet til å unnta den samlede panelvurderinger fra 
offentlighet når uttalelsen sendes ut til søker. Det betyr at interesserte etter anmodning har rett til å få 
se vurderingen. Før det gis innsyn, har imidlertid Forskningsrådet plikt til å unnta opplysninger som er 
taushetsbelagte, og anledning til å unnta opplysninger om forskningsideer og om selve prosjektet i 
henhold til offentleglova. 

Etter avsluttet søknadsbehandling offentliggjør vi på Forskningsrådets nettsider en oversikt over hvilke 
fageksperter som har vært benyttet for hver enkelt utlysning. Navnet på fagekspertene som har vurdert 
en spesifikk søknad (eventuelt spesifikke søknader), vil bare bli oppgitt hvis vi mottar en formell 
innsynsbegjæring.  

Se vår personvernerklæring for mer informasjon om vår behandling av personopplysninger. 

https://www.forskningsradet.no/bunntekst/personvernerklaring/
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