
Søknaden fra Nansen Senter for Miljø og Fjernmåling om finansiering av et stort
klimaforskningsprosjekt under Polaråret er avslått. Dette er resultatet etter at en ny full
søknadsbehandling ble avsluttet med vedtak i Divisjonsstyret for store satsinger i Norges
forskningsråd torsdag 12. april. Klagen har fått stor medieoppmerksomhet.

Norges forskningsråd fordelte høsten 2006 i alt 288 millioner kroner til norsk deltakelse i 26 internasjonale
forskningsprosjekter under Det internasjonale polaråret. Forskningsrådet mottok søknader for totalt 1,2 milliarder
kroner.

- Det er regelen, mer enn unntaket, at Forskningsrådet avslår et klart flertall av søknadene. Det
er heller ikke uvanlig at vi har under en 1/4 av det omsøkte beløpet å fordele, sier
divisjonsstyreleder Knut Liestøl. Han slår fast at konkurransen er og skal være hard. - Derfor
hender det også at antatt sterke forskningsmiljøer innenfor et felt får avslag på sine søknader.

Nansen Senter for Miljø og Fjernmåling fikk avslag på sitt prosjekt «Climate of the Arctic and its
Role for Europe (IPY-CARE)». Senteret klaget på avslaget og fikk i Forskningsrådets klageutvalg
medhold i kravet om ny behandling. Klageutvalget la særlig vekt på at det ikke var godtgjort at
enkeltkomponenter i søknaden var gitt en kompetent vurdering hver for seg og at fagpanelets

kompetanse burde vært styrket.

Ny søknadsbehandling er nå gjennomført i henhold til Forskningsrådets prosedyrer og klageutvalgets vurderinger.
Det innebærer at søknaden har gått til ny behandling i et internasjonalt søknadsbehandlingsutvalg, som har basert
sin anbefaling på en ny vurdering i et fagpanel. Fagpanelet bestod av 7 medlemmer, derav fire nye, inkludert ny
leder. Sammensetningen av panelet var slik at ingen av de ekspertene som søker stilte habilitetsspørsmål ved i sin
klage, har vært involvert i den fornyede behandlingen. I tillegg er det innhentet uttalelser fra ytterligere 3
eksperter. Kompetansen ble videre styrket innenfor de fagområdene søker og klageutvalget hadde påpekt. Også i
det internasjonalt sammensatte søknadsbehandlingutvalget ble ett medlem byttet ut etter at søker hadde stilt
spørsmål ved habiliteten. Basert på den nye søknadsbehandlingen ble endelig vedtak fattet i Divisjonsstyret for
store satsinger.

Fagpanelet har levert en fyldig vurdering, der verken helheten eller de enkelte forsknings- og
teknologikomponentene oppnådde karakterer på høyde med de prosjektene som har fått bevilgning. På dette
grunnlaget konkluderte søknadsbehandlingsutvalget på nytt med å ikke anbefale finansiering, verken av helheten
eller enkeltkomponenter i søknaden.

- Det er grunn til å understreke at partene bak CARE representerer meget sterke fagmiljøer, selv om de ikke
nådde helt opp denne gangen, sier Knut Liestøl. - Jeg er glad for at de fleste av institusjonene bak denne søknaden
likevel deltar i andre Polarårs-prosjekter som har fått norsk finansiering, og også har fått støtte til forskning
omkring lignende problemstillinger gjennom andre program.

Det internasjonale polaråret 2007-2008 er et intensivt program med vekt på klimaforskning i Arktis og Antarktis.
Innsatsen fra minst 50.000 forskere og teknikere fra minst 60 land gjør Polaråret til det største koordinerte globale
forskningsprogrammet på femti år.

Les mer om Polaråret

www.polararet.no
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