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1. Tillaga nefndarinnar 

 Efnahags- og viðskiptanefnd leggur til að 

Norðurlandaráð beinir tilmælum til Norrænu ráðherranefndarinnar um 

að hún boði á haustdögum 2014 til norræns samráðsvettvangs um 
rannsóknastefnu þar sem allir rannsóknaaðilar sem hlut eiga að 
máli koma saman og ræða rannsóknastefnu;  
 
að norrænn samráðsvettvangur um rannsóknastefnu verði nýttur 
til að fá hugmyndir að áherslum og framtíðarsýn í norrænu 
samstarfi um rannsóknir; 

 
að norrænn samráðsvettvangur um rannsóknastefnu komi saman 
annað hvert ár eða þegar þörf gerist, t.d. þegar innleiða á nýjar 
framkvæmdaáætlanir eða samstarfsáætlanir í norrænu samstarfi 
um rannsóknir og að tekið verði tillit til sjónarmiða og tilmæla sem 
fram koma í tillögunni; 
 
að tillit verði tekið til tillögunnar við gerð á nýjum árangurs-
samningi við NordForsk sem gengur í gildi 2014. 

2. Aðdragandi 

Inom det nordiska forskningssamarbetet finns i dagsläget ett behov för 
mera transparens, öppenhet och involvering. Det är viktigt att det 
nordiska forskningssamarbetet har bättre legitimitet och att information 
om vad som händer inom området distribueras bättre. Det saknas en 
mötesplattform, där relevanta nordiska aktörer på alla nivåer och sektorer 
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i samhället kan samlas för att diskutera prioriteringar för det nordiska 
forskningssamarbetet. 
 
NORIA, det nordiska forsknings- och innovationsområdet, grundades av 
Nordiska ministerrådet (NMR) 2004. NORIA blev etablerad inom det 
europeiska forskningsområdet (ERA, European Research Area), med 
avsikt att utveckla den europeiska forskningspolitiken. NORIAs vision är 
att göra nordisk forskning och innovation globalt förande genom ett 
förstärkt nordiskt samarbete. Detta ledde bl.a. till etableringen av 
NordForsk och Nordic Innovation. I 2010 antog Nordiska rådet 
framställningen om vidareutveckling av det nordiska forsknings- och 
innovationsområdet – NORIA (Fremst. 4/2010/näring). Där 
rekommenderar Nordiska rådet att Nordiska ministerrådet initierar en 
kartläggning av NORIA. Framställningen upprätthålls fortfarande. Redan 
2004 när NORIA blev etablerat märktes ett behov för ett dialogforum for 
nordisk forskningspolitik. Intentionen var att upprätta ett sådant forum då 
NORIA blev etablerad av NMR. Det genomfördes dock aldrig. 
 
Topforskningsinitiativet (TFI) har varit den största gemensamma nordiska 
satsningen inom forskning och innovation någonsin. Projektet är avslutat 
och behöver uppföljning. Högnivågruppens rapport ”Vilja till forskning” 
och rekommendationerna i den är snart slutbehandlade. Frågan är, vad 
skall ske framöver?  

3. Umsagnarferli 

Förslaget har inte varit till remissbehandling, men sekretariatet har varit i 
dialog med olika relevanta aktörer. 

4. Sjónarmið nefndanna 

Efnahags- og viðskiptanefnd og menningar- og menntamálanefnd telja 
mikilvægt að setja á laggirnar norrænan samráðsvettvang um rannsókna-
stefnu. Hann getur orðið sá fundarstaður sem auglýst hefur verið eftir þar 
sem saman koma allir norrænir aðilar sem málið varðar á öllum stigum og 
úr öllum geirum samfélagsins og hann getur einnig verið vettvangur 
samráðs og samstarfs um rannsóknastefnu.  
 
Tilgangurinn með samráðsvettvanginum er að skapa fundarstað þar sem 
allir sem að rannsóknum koma; ráðherrar rannsókna, vísindamenn, 
embættismenn, stjórnmálamenn og rannsóknaráðin í löndunum koma 
saman til að ræða rannsóknastefnu og eiga þannig þátt í að móta norrænt 
rannsóknasamstarf. Til umræðu yrðu almenn og aðkallandi efni, t.d. 
velferðarmál, loftslagsmál og skapandi atvinnugreinar. Markmiðið er að 
efla samræður og koma fastri mynd á þær, auka áhrif þingmanna á 
forgangsröðun og treysta tengingu við ýmsa aðila, einkum rannsóknaráðin 
í löndunum.  Miklu máli skiptir að helstu aðilar telji málið sig varða og 
styðji þær áherslur sem verða fyrir valinu. Fyrir vikið eykst áhugi annarra 
þátttakenda. Tiltölulega snemma í ferlinu er mikilvægt að gefa fólki tæki-
færi á að ræða áherslur – og taka þannig þátt í ferlinu áður en því lýkur.  
 
Efnahags- og viðskiptanefnd og menningar- og menntamálanefnd telja 
þörf á norrænum samráðsvettvangi um rannsóknastefnu til að veita 
norrænu rannsóknasamstarfi lögmæti en einnig til að miðla fréttum úr 
norrænu rannsóknasamstarfi. Vettvangurinn verður einnig að auka 
gagnsæi og hreinskiptni og hvetja til virkrar þátttöku.  
 
Svipað fyrirkomulag er þegar fyrir hendi í norrænu menningarsamstarfi. Á 
undanförnum fimm árum hefur Norræna ráðherranefndin staðið að 
norrænum menningarvettvangi þar sem fulltrúar menningargeirans sitja á 
rökstólum. Það var lýsandi dæmi um aukna þátttöku þegar Norræna 
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ráðherranefndin bauð fulltrúum menningargeirans að koma með 
hugmyndir í nýja samstarfsáætlun um menningarmál 2013–2010. Fannst 
fólki ferlið vera opið og uppbyggilegt. 
 
NordForsk er helsta stofnun norrænna rannsókna á Norðurlöndum. Í 
samstarfsáætlun NordForsk stendur að markmiðið sé að skapa breiðan 
umræðu- og samráðsvettvang um norrænar rannsóknir og rannsókna-
stefnu. Í starfsreglum NordForsk stendur ennfremur að hlutverk 
stofnunarinnar sé að eiga frumkvæði að samráðsvettvangi um rannsókna-
stefnu. NordForsk á von á nýjum starfsreglum og nýrri stjórn sem verður 
fámennari en núverandi stjórn. Samráðsvettvangurinn getur stuðlað að 
því að tenging og þátttaka hlutaðeigandi aðila haldi breidd sinni. 
 
Í ljósi þess að NordForsk vinnur nýja áætlun á árinu 2014 og nýr 
árangurssamningur gengur í gildi sama ár telur nefndin við hæfi að kalla 
saman norrænan samráðsvettvang um rannsóknir á haustdögum 2014. 
Hlutaðeigandi aðilum gefst þá tækifæri á að leggja fram hugmyndir að 
áherslum og framtíðarsýn í norrænu rannsóknasamstarfi.  
 

5. Niðurstaða 

Í ljósi þess sem hér hefur komið fram leggur efnahags- og viðskiptanefnd 
til að 

Norðurlandaráð beinir tilmælum til Norrænu ráðherranefndarinnar um 

að hún boði á haustdögum 2014 til norræns samráðsvettvangs um 
rannsóknastefnu þar sem allir rannsóknaaðilar sem hlut eiga að 
máli koma saman og ræða rannsóknastefnu; 
 
að norrænn samráðsvettvangur um rannsóknastefnu verði nýttur 
til að fá hugmyndir að áherslum og framtíðarsýn í norrænu 
samstarfi um rannsóknir;  
 
að norrænn samráðsvettvangur um rannsóknastefnu komi saman 
annað hvert ár eða þegar þörf gerist, t.d. þegar innleiða á nýjar 
framkvæmdaáætlanir eða samstarfsáætlanir í norrænu samstarfi 
um rannsóknir og að tekið verði tillit til sjónarmiða og tilmæla sem 
fram koma í tillögunni.  
 
að tillit verði tekið til tillögunnar við gerð á nýjum árangurs-
samningi við NordForsk sem gengur í gildi 2014. 
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