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Fakultetet lyser årlig ut midler til vitenskapelig utstyr i prisklassen 200 000 til 1 million kr. 
Fakultetet er også ansvarlig for å prioritere og oversende søknader om midler til utstyr over en 
million kroner, som lyses ut av UiO sentralt. Her må fakultetet bidra med egenandel på 10 % 
av utstyrets kostnad. Det er fakultetets utstyrutvalg, ledet av prodekan for forskning, som 
foretar prioriteringene. Utvalget består per i dag i tillegg til prodekanen av Sjur Olsnes (Fak. 
div. DNR), Finn Reinholt (Fak.div RH), Guro Valen (IMB) og Lars Nordsletten (Fak. div. 
UUS).  

 
Utstyrsutvalget bruker følgende kriterier: 
• Formelle forhold. Er skjema benyttet? Er dokumentasjonen adekvat?  
• Faglige kriterier. Omsøkt utstyr må være til forskningsformål, ikke klinisk 

rutinevirksomhet. Prosjektbeskrivelsen må holde en god faglig standard og beskrive 
aktuelle prosjekter.  

• Duplisering av utstyr må begrunnes. 
• Miljøer som har behov for samme type utstyr forutsettes å samarbeide. 
• Søknaden må godtgjøre at miljøet kan få utstyret i operativ stand og har midler til å 

drifte det. 
• Søknadene må ha en tydelig tilknytning til fakultetet. Prosjektleder og/eller faglig 

ansvarlig må være ansatt ved fakultetet. 
 
Midler til vitenskapelig utstyr 2008 
Etter UiOs utlysning av midler til utstyr over 1 mill kroner, mottok fakultetet 26 søknader på 
utstyr til en verdi av til sammen 69 mill kroner. Fakultetets utstyrsutvalg prioriterte og 
oversendte UiO 16 av de innkomne søknadene. UiO bevilget midler til de to høyest prioriterte 
søknadene (se vedlagt oversikt). 
 
Da det var kun om lag 1,7 mill kr til disposisjon, ble det ikke gjennomført en ordinær 
utlysning av midler til utstyr i kategorien 200 000 – 1 mill. kroner. ved fakultetet i 2008. 
Grunnenhetene ble i stedet bedt om å sende inn sine to høyest prioriterte søknader, og 
fakultetet mottok 10 søknader til behandling. Utstyrsutvalget valgte å avkorte 
søknadsbeløpene for å kunne innvilge flest mulig søknader, og fem søknader ble delvis 
innvilget.  
 
Midler til vitenskapelig utstyr 2009 
Det ble i 2009 satt av om lag 5,2 mill kr på fakultetets budsjett til vitenskapelig utstyr over 
200 000 kroner. Det kom inn 13 søknader på til sammen drøye 36 mill kroner fra 
grunnenhetene til utlysningen. Utstyrsutvalget prioriterte og oversendte 9 av søknadene til 
UiO. Universitetet bevilget midler til de fire øverst prioriterte søknadene fra fakultetet. 
 
Ved årets utlysning av midler til utstyr i klassen 200 000 – 1 mill kom det inn 19 søknader om 
midler på til sammen over 10,2 millioner kroner. Fakultetet hadde om lag 4,5 millioner kroner 
til fordeling etter at egenandelene for tungt vitenskapelig utstyr var trukket fra. Fakultetets 
utstyrsutvalg bevilget i møte 12. juni midler til 8 av søkerne.  


