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A 1945/UKK Medlemsforslag om å styrke og utvide 

samarbeidet innen forskning og kompetanse om nukleær 

virksomhet og dekommisjonering 

Den sosialdemokratiske gruppen foreslår, at Nordisk Råd rekommanderer Nordisk Mi-
nisterråd 

 

at etablere en nordisk samarbeidskonstellasjon for å skape nye og bedre muligheter 

for å sikre: 

1) En tilstrekkelig utdannet nordisk arbeidsstokk for den nukleære sektoren 

2) At nordisk kompetanse samordnes og utnyttes bedre til felles nytte for de nor-

diske landene 

3) At nordiske ressurser kan eksporteres, samordnes og styrkes slik at vi kan vide-

reføre en ledende nordisk rolle innenfor nukleær kompetanseutvikling 

 

Bakgrunn 

Universitetet i Oslo (UiO), Institutt for Energiteknikk (IFE) og Norges Miljø- og Biovi-

tenskapelige Universitet (NMBU) har i samarbeid med flere andre organisasjoner søkt 

Norges forskningsråd om å opprette «Senter for nukleær forskning». Formålet er å 

styrke Norges kunnskapsberedskap innenfor det nukleære området gjennom en lang-

siktig satsing på forskning innen kjernefysikk og kjernekjemi. 

 

Utviklingen av nukleær kompetanse er mer enn kjernekraft for å produsere energi, og 

dekommisjonering av nukleære anlegg. Den nukleære kompetansen er viktig i innenfor 

medisinforskning, beredskap, materialkompetanse og analyseteknologi. 

 

Hvorfor trenger vi et Nordisk senter for Nukleær Kompetanse? 

 

1. Det er viktig for alle de nordiske landene å bevare tilstrekkelig ansatte in-

nen både Blue-collar og white-collar. Nukleær kompetanse er etterspurt og det er nød-

vendig å utvide kompetansen både for dekommisjonering og klimaomstilling. 
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2. Det er allerede viktige synergier relatert til nukleær kompetanse i Nor-

den, samtidig som de nordiske landene kan komplementere  

 

hverandre både med hensyn til infrastruktur, kompetanse og teknologi. Et nordisk sam-

arbeid vil bidra til å sikre fordeler for alle landene. 

 

3. Et utvidet nordisk samarbeid med fokus på nukleær kompetansebygging 

vil gjøre oss gjensidig sterkere og skape nye muligheter for felles fordeler. 

 

4. Norden har samlet sett store ressurser innenfor nukleær kompetanseut-

vikling som har eksportverdi overfor resten av Europa og globalt. Samling av ressursene 

vil forbedre de nordiske landenes mulighet til å ta en ledende rolle innenfor nukleær 

kompetansebygging. 

 

5. Det finnes eksisterende programmer til forskjellige aspekter av nukleær 

kompetansebygging i de nordiske landene. Men det mangler et komplett program som 

dekker alle aspekter (akademisk utdannelse, yrkesfagene og spesialisert opplæring). 

Det er viktig for å sikre tilstrekkelig kompetent bemanning. 
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