
Vedlegg 3a 
 

EVALBIOVIT 2022-2023 

Invitasjon til å foreslå eksperter til evalueringskomitéer og 

ekspertpaneler  
 

Eksperter til evalueringskomitéer 
Forskningsrådet inviterer administrative enheter til å spille inn forslag til eksperter som kan 

inngå i evalueringskomitéene for EVALBIOVIT. Hver evalueringskomité skal bestå av 7-9 

eksperter som samlet oppfyller kompetansekravene under.  

  

Medlemmene av evalueringskomitéene: 

- skal være kjent med nyere trender og utviklinger innen forskningsfeltet/ene; 

- skal være i stand til å vurdere evalueringsenhetens forskning i en internasjonal 

kontekst; 

- skal være i stand til å vurdere evalueringsenhetens forskning og dens relevans for 

samfunnet; 

- bør ha en strategisk forståelse av forskningsfeltet/ene; 

- bør være i stand til å vurdere evalueringsenhetens ledelse; 

- bør ha god kjennskap til det norske forskningssystemet, inkludert 

finansieringsmekanismene; 

- bør være habil (se pkt. om habilitet under); 

- skal være i stand til å behandle alle personopplysninger i henhold til 

personopplysningsloven.  

 

Habilitet  

Forskningsrådet har i tidligere fagevalueringer erfart at flere av institusjonenes forslag til 

eksperter ikke kan benyttes på grunn av inhabilitet. I evalueringssammenheng er vi særlig 

oppmerksom på om vedkommende ikke har: 

- vært ansatt ved en norsk institusjon (siste 10 år) 

- hatt faglig samarbeid med norske forskere eller forskningsinstitusjoner (siste 3 år) 

- vært ph.d.-veileder ved en norsk institusjon (siste 3 år) 

- hatt en personlig eller faglig konflikt med forskere ved en norsk institusjon 

- andre bindinger som utenfra sett kan bidra til å svekke komiteens legitimitet 

 

Viser ellers til Bestemmelser om habilitet og tillit i Norges forskningsråd. 
 

Forslag til medlemmer til evalueringskomitéene fylles ut i vedlagte excelfil (vedlegg 3b), 

fane 1 og sendes på epost til evalbiovit@forskningsradet.no innen 31. mai 2022.  

 

 

https://www.forskningsradet.no/contentassets/15005fdac9d1477c95f45913a9d9493f/kortversjon_bestemmelser-om-habilitet_tillit_i_norges_forskningsrad.pdf
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Eksperter til ekspertpaneler 
Forskningsrådet inviterer administrative enheter til å komme med forslag til eksperter som 

kan inngå i ekspertpanelene for EVALBIOVIT. Hvert ekspertpanel skal bestå av 5-7 eksperter.  

Det bes om forslag til eksperter som skal ivareta følgende fagområder (tentativ 

ekspertpanelinndeling):   

 

Panelnummer og navn Beskrivelse 

Panel 1 

Ressurs- og 

miljøforvaltning 

Forvaltnings- og samfunnsperspektiver innenfor energi-, 

marin-, havbruks-, landbruks-, miljø- og klimaforskning, inkl. 

samfunnsøkonomiske og bedriftsøkonomiske studier, 

økosystemtjenester, arealbruk og -planlegging, 

næringsutvikling, teknologibruk og bærekraftsaspekter. 

Panel 2 

Landbaserte 

økosystemer, ressurser 

og miljø  

Landmiljøets økosystemer, struktur, funksjon, variasjon og 

endring, bærekraftig høsting, biologisk mangfold, verdiskaping 

og miljøgoder Inkluderer påvirkninger fra klimaendring, 

miljøbelastninger og forurensning til landmiljøet, ferskvann, 

luft. IKT. 

Panel 3 

Marine- økosystemer, 

ressurser og miljø  

Marine økosystemers struktur, funksjon, variasjon og endring, 

bærekraftig høsting og verdiskaping 

Inkluderer påvirkninger fra klimaendring, miljøbelastning på 

marint miljø, utslipp til det marine. IKT. 

Panel 4 

Økologiske og 

evolusjons-biologiske 

fag 

Søknader med hovedvekt på grunnleggende studier i 

evolusjonsbiologiske og økologiske fag inkludert hvordan 

klimaendringer kan påvirke disse. IKT. 

Panel 5 

Molekylærbiologi og 

fysiologi i dyr, planter og 

mikroorganismer 

Omfatter kun ikke-humane problemstillinger. Studier av 

grunnleggende molekylærbiologi og fysiologi i fisk, dyr, planter 

og mikroorganismer, bl.a. arter som er viktig for havbruk, 

landbruk, ernæringsbiologi, genetikk, avl, "omics"-metoder, 

fiskefysiologi. fiskehelse, fiskevelferd. Bioteknologi. IKT.  

 

Habilitet 

Forskningsrådet har et detaljert regelverk om habilitet. Bestemmelsene gjelder for alle som 

utfører tjeneste eller arbeid for Forskningsrådet, jf. forvaltningsloven § 10. Ved oppnevning 

av ekspert til ekspertpanelene vil forslag bli vurdert opp Bestemmelser om habilitet og tillit i 

Norges forskningsråd. 

 

Forslag til medlemmer til ekspertpanelene fylles ut i vedlagte excelfil (vedlegg 3b), fane 2 

og sendes på epost til evalbiovit@forskningsradet.no innen 31. mai 2022.  
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