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Sakstittel: Overføring av Forskningsrådets CERN følgeforskningsprogram til UiO og UiB 
 
Tidligere vedtak i saken / Plandokumenter / Henvisning til lovverk etc.: 
CERN-laboratoriet nær Genève er verdensledende innenfor høyenergi partikkel- og kjernefysikk. Norge har 
vært medlem av CERN siden organisasjonen ble dannet i 1954 og Norges årlige medlemskontingent til 
CERN (ca 230 MNOK) finansieres direkte over statsbudsjettet. For å sikre best mulig vitenskapelig 
utnyttelse av Norges CERN-medlemskap har det vært opprettet et følgeforskningsprogram i Forskningsrådet 
for CERN-relatert forskning. Hovedformålet for programmet er å finansiere fortsatt norsk deltagelse i de 
store og langvarige CERN-eksperimentene som norske forskere har vært med å utvikle, bygge opp og delta i 
over mange år. En stor del av støtten skal dekke Norges bidrag til drift og vedlikehold av disse 
eksperimentene. 
 
 
De viktigste problemstillingene:  
Forskningsrådet foretok i 2018 en gjennomgang av porteføljen sin, inkludert følgeforskningsprogrammet 
«Program for CERN-relatert forskning». De ønsker på basis av denne gjennomgangen å omgjøre CERN-
programmet til en langsiktig tildeling til norsk CERN-forskning og dermed skifte fokus fra konkurranse 
mellom søknader til strategiske prioriteringer. Forskningsrådet overfører derfor ansvar og drift av prosjektet 
CERN følgeforskning til Universitetet i Oslo (UiO) og Universitetet i Bergen (UiB). Styret for CERN-
relatert forskning vil få ansvaret for strategiske prioriteringer. Det nye Styret vil bestå av representanter fra 
UiO og UiB, samt en representant fra en annen norsk forskningsinstitusjon involvert i CERN-forskning og en 
studentrepresentant. Oppnevningen av det nye styret vil behandles i fakultetsstyrene ved UiO og UiB senere i 
år gjennom et felles saksfremlegg. 
 
For å formelt overføre programmet til UiO og UiB, må institusjonene sende en søknad til Forskningsrådet 
innen fristen 20. november 2019. Utlysningskategori vil være Strategisk miljøstøtte, noe som fører til at 
prosjektet kan organiseres som et senter hvis ønskelig. UiO ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
vil formelt stå som prosjekteier, med UiB som samarbeidspartner. Søknaden gjelder for en periode på 8 år og 
en eventuell tildeling vil fungere omtrent som en senterbevilgning. Finansieringen fra Forskningsrådet vil 
ligge på samme nivå som de siste 8 år, dvs 22,85 MNOK pr år. Det forventes av institusjonenes bidrag minst 
er på samme nivå som Forskningsrådets (oppfylles pr i dag). Prosjektet/senteret vil bli evaluert ca hvert 4. år. 
Det forventes at prosjektet/senteret blir forlenget utover den første 8 års-perioden, enten på basis av 
evalueringen eller en ny søknad. 
 
Prosjektet/senteret ved Styret for CERN-relatert forskning overtar Forskningsrådets rolle som part i avtaler 
med CERN om størrelsen av og innhold i norske bidrag til drift, vedlikehold og oppgradering av 
eksperimentene ved CERN og tilhørende e-infrastruktur.  
 
Link til forskningsrådets utlysning: 
https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2019/midler-til-norsk-forskning-ved-cern/ 
 
 
Vedtaksforslag: 
Fakultetsstyret tar orienteringen til etterretning. 
Fakultetsstyret gir dekanen fullmakt til å opprette prosjektet som et senter ved en eventuell tildeling. 
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