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Fagevaluering av naturvitenskap (EVALNAT) 2022 – 2023  
- 1. Informasjon om tilpasning av mandat 

- 2. Innmelding av forskergrupper  

- 3. Invitasjon til å foreslå eksperter til evalueringskomitéer og ekspertpaneler 

 

Vi viser til invitasjon om å delta i fagevaluering av naturvitenskap med fagene fysikk, kjemi og geofag 

(EVALNAT) datert 11.11.2021.   

Porteføljestyret for naturvitenskap og teknologi vedtok protokollen for evaluering av naturvitenskap 

(EVALNAT) i sitt møte 5. april 2022 (vedlegg 1). Parallelt vil det foregår en evaluering av biovitenskap 

(EVALBIOVIT) som sorterer under livsvitenskap og som følger samme protokoll og tidsplan. Protokollen 

beskriver roller, prosesser og ansvarsfordeling i evalueringsarbeidet, samt at protokollen legger rammer 

for utforming av evalueringsmandater for hver enkelt institusjon ved å angi overordnede 

evalueringsdimensjoner og felles evalueringskriterier. Den vedtatte protokollen er i tråd med forslaget 

til nytt nasjonalt rammeverk for evaluering av forskning og høyere utdanning, og som er utarbeidet i regi 

av Kunnskapsdepartementet. 

Forskningsrådet har så langt mottatt innmelding av 70 administrative enheter (institusjon, institutt, 

avdeling, e.l.) til EVALNAT og som fordeler seg tilnærmet likt på UH- og instituttsektor. Disse 

administrative enhetene vil bli fordelt på sektorspesifikke evalueringskomiteer: tentativt to 

evalueringskomitéer for UH-sektor og to for instituttsektor.  

Det skal i tillegg opprettes internasjonale faglige/tematiske ekspertpaneler på tvers av sektorer. 

Ekspertpanelene skal evaluere de innmeldte forskergruppene. Forskningsrådet oppnevner 

evalueringskomitéene og ekspertpanelene. Evalueringskomitéene og ekspertpanelene skal vurdere de 

innsamlede dataene og gi anbefalinger til den enkelte institusjon og nasjonale myndigheter som 

Forskningsrådet og departementene.  Den endelige panelinndelingen kan bli justert etter innmelding av 

forskergrupper (vedlegg 2b). 
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1. Tilpasning av mandat (vedlegg 1 og 1a) 

Forskningsrådet ber med dette institusjonene om å tilpasse mandatet (vedlegg 1) til lokale forhold ved 

egen institusjon. Tilpasning av mandat gjøres ved å fylle inn de åpne punktene i malen som ligger i 

protokollen (Appendix A, Terms of References (ToR). Den er lagt ved som vedlegg 1a til utfylling i 

word.format). Utfylt skjema sendes på epost til evalnat@forskningsradet.no innen 30. september 2022.  

2. Innmelding av forskergrupper (vedlegg 2a og 2b) 

Forskningsrådet ber de innmeldte administrative enhetene om å melde inn forskergrupper i tråd med 

definisjonen av forskergrupper beskrevet i kapittel 1.2 i evalueringsprotokollen. Vi ber om at de 

administrative enhetene plasserer sine forskergrupper i den tentative inndelingen av ekspertpaneler for 

EVALNAT (vedlegg 2a). I skjemaet (vedlegg 2b) gis det mulighet for å føre opp et førstevalg og et 

andrevalg for de forskergruppene hvor aktiviteten ikke passer inn i bare ett panel, og som kan være 

nyttig i forbindelse med justering av panelinndeling. Samtidig ber vi om at det oppgis stikkord som 

beskriver fagområdet til forskergruppen. Vi ber om at utfylt skjema for hver administrativ enhet 

(vedlegg 2b) sendes til evalnat@forskningsradet.no innen 31.mai 2022. Den endelige inndelingen i 

fagpaneler vil bli ferdigstilt etter at alle forskergruppene er meldt inn. 

 

3. Invitasjon til å foreslå eksperter til evalueringskomitéene og ekspertpanelene (vedlegg 3a og 3b) 

Forskningsrådet ønsker å invitere de institusjonene som deltar i evalueringen til å komme med forslag til 

eksperter som kan inngå i evalueringskomitéene og i ekspertpanelene (vedlegg 3a). Evalueringskomité-

ene vil bestå av 7-9 eksperter per komité. Ekspertpanelene vil bestå av 5-7 eksperter i hvert panel. Vi ber 

om at utfylt skjema (vedlegg 3b, fane 1 og 2) sendes til evalnat@forskningsradet.no innen 31. mai 2022.  

Forskningsrådet ved Porteføljestyret for naturvitenskap og teknologi vil formelt oppnevne leder og 

medlemmer til evalueringskomitéene og til ekspertpanelene. 

 

Datagrunnlag og datainnsamling 

Forskningsrådet har nå ute et oppdrag for analyse av data om personale og forskningsproduksjon. 

Analysen skal i hovedsak baseres på data i DBH, NIFUs forskerpersonaleregister og Cristin. Analysene vil 

inkludere indikatorer som skal brukes for evaluering av alle institusjoner. 

Videre vil institusjonene få et ansvar for innsamling av data til en egenevaluering som skal inngå i 

vurderingsgrunnlaget for evalueringskomiteene. For å sikre at evalueringen blir nyttig for 

forskningsinstitusjonenes utvikling, vil Forskningsrådet også invitere institusjonene til å delta i utvelgelse 

av relevante evalueringsdata og indikatorer som kan danne grunnlag for vurdering opp mot 

institusjonens egne strategiske mål og sektormål. På bakgrunn av dette har Forskningsrådet en 

forventning om at institusjonene som deltar i evalueringen stiller med nødvendige ressurser gjennom 

hele evalueringsprosessen. 

Forskningsrådet har, etter en anbudskonkurranse om sekretariatstjenester, inngått avtale med 

Technopolis Group som skal bistå Forskningsrådets administrasjon i arbeidet med fagevalueringen. 

Sekretariatet skal blant annet koordinere datainnsamlingen fra institusjonene og systematisere det 

innsamlede materialet for vurdering i ekspertpaneler og evalueringskomitéer.  

Administrative enheter med forskergrupper både i EVALNAT og EVALMIT 

Noen administrative enheter har forskergrupper som både vil delta i evaluering av naturvitenskap 

(EVALNAT) og evaluering av matematikk, IKT og teknologi (EVALMIT). EVALMIT vil starte opp ett år 

senere enn EVALNAT. Det vil bl.a. gjelde Institutt for fysikk og teknologi (UiB og UiT) og Institutt for 
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matematikk og fysikk (UiS). Disse administrative enhetene vil måtte delta med innmelding av 

forskergrupper i begge fagevalueringene, men det ar bare de forskergruppene som skal delta i EVALNAT 

som skal meldes inn nå.    

 

Hvis noen av institusjonene ønsker å endre innmelding av administrative enheter fra EVALNAT til 

EVALMIT så må dette meldes til Forskningsrådets administrasjon så fort som mulig, og senest samtidig 

med innmelding av forskergrupper (jf. pkt. 2 over) innen 31. mai 2022 til evalnat@forskningsradet.no. 

Det samme gjelder hvis det er andre endringer knyttet til administrativ enhet, f.eks. organisering eller 

kontaktpersoner.   

 

Informasjonsmøte 

Forskningsrådet vil 12. mai 2022 kl. 13:00 – 13:45 arrangere et digitalt møte for oppklarende spørsmål 

om innmelding av forskergrupper og plassering i ekspertpanel for alle som deltar i EVALNAT. Påmelding 

gjøres via epost til evalnat@forskningsradet.no innen 6. mai 2022. 

 

Nettside 

Forskningsrådet har en egen nettside med informasjon om EVALNAT og som fortløpende blir oppdatert. 

Nettsiden finner dere her: https://www.forskningsradet.no/statistikk-evalueringer/naturvitenskap-

2022-2023/. På nettsiden finnes også en oversikt over institusjoner som deltar i evalueringen.  

 

Spørsmål som gjelder fagevalueringen, kan sendes på epost til evalnat@forskningsradet.no eller ved å 

kontakte:  

Marianne Grønsleth, Epost: magr@forskningsradet.no eller mobil: 91889241 

Terje Strand, Epost: Epost: ters@forskningsradet.no eller mobil: 90090026 

 

Med vennlig hilsen 

Norges forskningsråd 

 

 

Petter Helgesen  

Avdelingsdirektør Marianne Grønsleth 

Åpen forskerarena Spesialrådgiver 

 

  

  

Vedlegg 1:  Evalueringsprotokoll   

Vedlegg 1a: Mal for tilpasning av mandat 

Vedlegg 2a:  Tentativ inndeling av ekspertpaneler for evaluering av forskergrupper  

Vedlegg 2b:  Skjema for innmelding av forskergrupper  

Vedlegg 3a:  Invitasjon til å foreslå eksperter og informasjon om evalueringskomitéer og  

  ekspertpaneler  

Vedlegg 3b: Skjema for forslag til eksperter  
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