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NEFNDARÁLIT 

Nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar um 

 

Ráðherranefndartillögu um nýjar starfsreglur 
og samsetningu NordForsk 

1. Tillaga nefndarinnar 

 
Norðurlandaráð beinir tilmælum til Norrænu ráðherranefndarinnar um 

að, með vísan til Álandseyja-yfirlýsingarinnar, veita Álandseyjum, 
Færeyjum og Grænlandi sömu stöðu í stjórninni og öðrum 
norrænum löndum, en ekki einungis stöðu áheyrnarfulltrúa; 

að hrinda í framkvæmd ráðherranefndartillögu B 296/näring um 
nýjar starfsreglur og samsetningu NordForsk eins og greint er frá í 
ráðherranefndartillögunni og með tilliti til sjónarmiða sem fram 
koma í nefndarálitinu. 

2. Aðdragandi 

Efnahags- og viðskiptanefnd hefur borist ráðherranefndartillagan  
B 296/näring.  
 
EK-U (embættismannanefndin um menntun og rannsóknir) hefur tekið 
skriflega ákvörðun (19. mars 2013) um breytingar á starfsreglum 
NordForsk. Ákvörðunin varðar samsetningu stjórnar og aðrar starfsreglur.  
MR–U (ráðherranefndin um menntun og rannsóknir) staðfesti ákvörðun 
EK–U í september 2013. Aðdragandi ákvörðunarinnar er sú endurskoðun á 
norrænu rannsóknasamstarfi sem MR–U átti frumkvæði að á árinu 2011.  
 
Markmiðið með breytingunum var meðal annars að  
 

- kveða skýrar á um hlutverk NordForsk sem samstarfs- og fundar-
vettvangs rannsóknarráðanna í samræmi við fyrirkomulag 
rannsóknaráðanna; 

- kveða skýrar á um tengsl NordForsk við ráðherranefndina með 
það fyrir augum að auka samráð þessara aðila og mæta þörf á 
samræmingu þvert á fagsvið;  
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- koma á tilhlýðilegri samsetningu stjórnar og breikka grundvöll 
ráðgjafar til stjórnar í því skyni að auka skilvirkni stjórnarinnar og 
lögmæti NordForsk; 

- kveða skýrar á um almenn markmið NordForsk þar sem áhersla er 
lögð á norrænt notagildi;  

- afgreiða fyrirspurn Grænlendinga, Færeyinga og Álendinga um 
sæti í stjórninni.  

 
Varðandi samsetningu stjórnar þá þýðir ákvörðunin að stjórnina skipa sex 
stjórnarmenn og fjórir áheyrnarfulltrúar:  
 

- 5 stjórnarmenn frá stofnunum sem fjármagna rannsóknir í 
norrænu löndunum (ráð/stjórnir o.þ.h.) og sem tilnefndir eru af 
viðkomandi ráðherra; 

 
- 1 stjórnarmaður frá samstarfsstofnun norrænna háskóla (NUS) 

sem NUS tilnefnir; 
 

- 1 áheyrnarfulltrúi sem skrifstofa Norrænu ráðherranefndarinnar 
tilnefnir; 

 
- 3 áheyrnarfulltrúar frá stofnunum sem fjármagna rannsóknir á 

Grænlandi, í Færeyjum og Álandseyjum og sem tilnefndir eru af 
viðkomandi ráðherra. 

 
Starfsmannafulltrúa NordForsk er heimilt að taka þátt í stjórnarstörfum í 
samræmi við reglur aðseturslandsins um þátttöku í ákvarðanatöku. 
 
Seta Grænlendinga, Færeyinga og Álendinga í stjórn NordForsk er sú 
sama og áður þar sem þeir eru áheyrnarfulltrúar í stjórninni.  
 
Greint er frá breytingum á starfsreglum NordForsk í hjálögðu yfirliti. 
 
Breytingar á starfsreglum NordForsk mega ekki hafa aukinn kostnað í för 
með sér. 
 
MR–SAM (samstarfsráðherrarnir) þurfa að samþykkja frávik frá almennum 
starfsreglum fyrir stofnanir Norrænu ráðherranefndarinnar. MR–SAM 
(samstarfsráðherrarnir) þurfa því að taka ákvörðun um breytingar á 
starfsreglum NordForsk á haustdögum 2013. Nýjar starfsreglur skulu 
ganga í gildi 1. janúar 2014.  

3. Umsagnarferli 

Efnahags- og viðskiptanefnd hefur meginumsjón með afgreiðslu Norður-
landaráðs á ráðherranefndartillögunni B 296/näring. Tillagan varðar einnig 
menningar- og menntamálanefnd og vinnuhóp nefndanna tveggja um 
nýsköpun, rannsóknir og menntun. Fjallað var um tillöguna á sameigin-
legum fundi efnahags- og viðskiptanefndar og menningar- og mennta-
málanefndar þann 24. september 2013 í Ósló þar sem Daniel Holmberg 
frá norrænu ráðherranefndinni um menntun og rannsóknir greindi frá 
stöðu mála í norrænu rannsóknasamstarfi.  

4. Sjónarmið nefndarinnar 

Efnahags- og viðskiptanefnd er almennt sátt við nýju starfsreglurnar. 
Nefndin vill þó taka eftirfarandi fram.  
 
Nefndin telur að ný samsetning stjórnar geri það að verkum að of mikið 
verði einblínt á notagildi rannsókna og hvernig þeim verði beitt. 
Samkvæmt tillögunni verður stjórnin skipuð fimm manns auk fjögurra 
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áheyrnarfulltrúa rannsóknarráðanna en fulltrúi háskólasamfélagsins verður 
aðeins einn í stað þriggja samkvæmt gömlu starfsreglunum. Nefndin telur 
þetta vitna um hertar áherslur á notagildi rannsókna í stað frjálsra og 
óháðra rannsókna. 
  
Þá telur viðskipta- og efnahagsnefnd og vísar þar til Álandseyja-
yfirlýsingarinnar að Álendingar, Færeyingar og Grænlendingar eigi að sitja 
við sama borð og aðrar Norðurlandaþjóðir í stað þess að vera eingöngu 
áheyrnarfulltrúar. Samkvæmt Álandseyja-yfirlýsingunni sem norrænu 
forsætisráðherrarnir samþykktu á árinu 2007 standa Álandseyjar, 
Færeyjar og Grænland jafnfætis öðrum Norðurlöndum á ákveðnum sviðum 
í norrænu samstarfi. Meðal annars getur sjálfstjórnarsvæðunum gefist 
kostur á að setjast í stjórnir sameiginlegra norrænna stofnana.  
 
Nefndin veitir því athygli að skipaður verður nýr ráðgjafarhópur (skv.  
6.1 gr. í starfsreglum) og verður hlutverk hans að veita stjórninni ráðgjöf. 
Fulltrúarnir hafi góða þekkingu á rannsóknum og rannsóknamenntun 
ásamt nýsköpunar- og rannsóknastefnu. Hópinn geta skipað fulltrúar 
atvinnulífsins, stofnana í Eistlandi, Lettlandi og Litháen sem fjármagna 
rannsóknir, Norrænu nýsköpunarmiðstöðvarinnar og annarra stofnana 
sem fjármagna rannsóknir. Nefndin telur að hér megi einnig nefna fulltrúa 
háskólasamfélagsins, t.d. fulltrúa vísindamannanna sjálfra. Nefndin bendir 
ennfremur á að hvergi er minnst á stærð ráðgjafarhópsins.  
 
Nefndin telur einnig að enn sé þörf á samráðsvettvangi um rannsókna-
stefnu 8 (skv. 2.4.5. gr. í starfsreglunum). Ráðgjafarhópurinn gæti séð 
um að þróa samráðsvettvanginn með virkri þátttöku stjórnar NordForsk.  
 
Nefndin óskar einnig eftir betri tengingu milli rannsókna, nýsköpunar og 
menntunar (þekkingarþríhyrningsins) og að þverfaglegt samstarf Nord-
Forsk og Norrænu nýsköpunarmiðstöðvarinnar verði aukið. Árangurs-
samningur við NordForsk kveður á um að NordForsk eigi samstarf við 
Norrænu nýsköpunarmiðstöðina þegar starfssvið þeirra skarast. Árangurs-
samningurinn er ekki lögfræðilega bindandi og því er hætt við að hann sé 
ekki nógu öflugur til að tryggja nægilega þverfaglegt samstarf.  
 
Nefndin nefnir að lokum að hún styður í stórum dráttum tillöguna um 
nýjar starfsreglur og samsetningu NordForsk en óskar eftir því að tekið 
verði tillit til sjónarmiða sem hér hafa komið fram. 

5. Niðurstaða 

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

Norðurlandaráð beini tilmælum til Norrænu ráðherranefndarinnar um 

að, með vísan til Álandseyja-yfirlýsingarinnar, veita Álandseyjum, 
Færeyjum og Grænlandi sömu stöðu í stjórninni og öðrum 
norrænum löndum, en ekki einungis stöðu áheyrnarfulltrúa; 

að hrinda í framkvæmd ráðherranefndartillögu B 296/näring um 
nýjar starfsreglur og samsetningu NordForsk eins og greint er frá í 
ráðherranefndartillögunni og með tilliti til sjónarmiða sem fram 
koma í nefndarálitinu. 
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Osló, 29. október 2013 

Arto Pirttilahti (cent) 
Cecilie Tenfjord-Toftby (M), 
formaður 
Eeva-Johanna Eloranta (sd) 
Erling Bonnesen (V) 
Höskuldur Þórhallsson (F) 
Katarina Köhler (S)  
 

Kjell-Idar Juvik (A) 
Ruth Mari Grung (A) 
Sivert Haugen Bjørnstad (FrP) 
Steingrímur Sigfússon (VG)  
Torgeir Knag Fylkesnes (sv) 
Wille Valve (MÅ) 
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Nýjar starfsreglur og samsetning NordForsk 
EK-U (embættismannanefndin um menntun og rannsóknir) hefur tekið 
skriflega ákvörðun (19. mars 2013) um breytingar á starfsreglum 
NordForsk. Ákvörðunin varðar samsetningu stjórnar og aðrar starfsreglur. 
MR–U (ráðherranefndin um menntun og rannsóknir) staðfesti ákvörðun 
EK–U í september 2013. Aðdragandi ákvörðunarinnar er sú endurskoðun á 
norrænu rannsóknasamstarfi sem MR–U átti frumkvæði að á árinu 2011.  
 
Markmiðið með breytingunum var meðal annars að  
 

- kveða skýrar á um hlutverk NordForsk sem samstarfs- og 
fundarvettvangs rannsóknarráðanna í samræmi við fyrirkomulag 
rannsóknaráðanna; 

- kveða skýrar á um tengsl NordForsk við ráðherranefndina með 
það fyrir augum að auka samráð þessara aðila og mæta þörf á 
samræmingu þvert á fagsvið;  

- koma á tilhlýðilegri samsetningu stjórnar og breikka grundvöll 
ráðgjafar til stjórnar í því skyni að auka skilvirkni stjórnarinnar og 
lögmæti NordForsk; 

- kveða skýrar á um almenn markmið NordForsk þar sem áhersla er 
lögð á norrænt notagildi;  

- afgreiða fyrirspurn Grænlendinga, Færeyinga og Álendinga um 
sæti í stjórninni.  

 
Varðandi samsetningu stjórnar þá þýðir ákvörðunin að stjórnina skipa sex 
stjórnarmenn og fjórir áheyrnarfulltrúar:  
 

- 5 stjórnarmenn frá stofnunum sem fjármagna rannsóknir í 
norrænu löndunum (ráð/stjórnir o.þ.h.) og sem tilnefndir eru af 
viðkomandi ráðherra; 

 
- 1 stjórnarmaður frá samstarfsstofnun norrænna háskóla (NUS) 

sem NUS tilnefnir; 
 

- 1 áheyrnarfulltrúi sem skrifstofa Norrænu ráðherranefndarinnar 
tilnefnir; 

 
- 3 áheyrnarfulltrúar frá stofnunum sem fjármagna rannsóknir á 

Grænlandi, í Færeyjum og Álandseyjum og sem tilnefndir eru af 
viðkomandi ráðherra. 

 
Starfsmannafulltrúa NordForsk er heimilt að taka þátt í stjórnarstörfum í 
samræmi við reglur aðseturslandsins um þátttöku í ákvarðanatöku. 
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Seta Grænlendinga, Færeyinga og Álendinga í stjórn NordForsk er sú 
sama og áður þar sem þeir eru áheyrnarfulltrúar í stjórninni.  
 
Greint er frá breytingum á starfsreglum NordForsk í hjálögðu yfirliti. 
 
Breytingar á starfsreglum NordForsk mega ekki hafa aukinn kostnað í för 
með sér. 
 
MR–SAM (samstarfsráðherrarnir) þurfa að samþykkja frávik frá almennum 
starfsreglum fyrir stofnanir Norrænu ráðherranefndarinnar. MR–SAM 
(samstarfsráðherrarnir) þurfa því að taka ákvörðun um breytingar á 
starfsreglum NordForsk á haustdögum 2013. Nýjar starfsreglur skulu 
ganga í gildi 1. janúar 2014.  
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NordForsk – nýjar starfsreglur  
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Fylgiskjal Nya stadgar 
 
Punkt Nuvarande stadgar Ny 

punkt 
Förslag till nya stadgar  Kommentarer 

1. Övergripande mål 
1.1 NordForsks övergripande mål är att 

bidra till att befästa och 
vidareutveckla Norden som en av 
världens mest dynamiska regioner för 
forskning och innovation och 
därigenom förstärka ländernas 
internationella konkurrenskraft och 
säkra befolkningens levnadsvillkor. 

1.1 NordForsks uppgift är att befrämja och 
vidareföra det nordiska samarbetet inom 
ramen för dess mandat. NordForsks alla 
verksamhetsformer och aktiviteter bör syfta 
till en hög nordisk profil och bidra till den 
nordiska nyttan så att verksamheten skapar 
ett nordiskt mervärde utöver de rent 
fackliga samarbetsresultaten. 
 
NordForsk utgör en del av Nordiska 
Ministerrådets organisation. Vid NordForsks 
utåtriktade aktiviteter ska sambandet 
mellan Nordiska Ministerrådet och 
NordForsk därför göras tydligt i syfte att 
stärka den nordiska profilen. 
 

Ursprungliga texten stryks 
eftersom den inte tillför något 
och i hög grad uttrycker 
samma sak som 1.2.  
 
Texten ersätts med 
normalstadgar, vilka fokuserar 
på att NordForsks verksamhet 
ska bidra till nordiskt 
mervärde. 

1.2 NordForsk har som huvuduppgift att 
främja ett effektivt samarbete mellan 
de nordiska länderna i fråga om 
forskning och forskarutbildning av 
högsta internationella kvalitet. Syftet 
är därvid att bidra till forskningens 
fortsatta utveckling och utnyttjandet 
av dess resultat i undervisning, till 
innovation i näringslivet, i 
administrativa/politiska 
beslutsprocesser och som grundval för 
att förbättra befolkningarnas 
levnadsvillkor. 
 

1.2 NordForsk har som övergripande mål att 
främja ett effektivt samarbete mellan de 
nordiska länderna i fråga om forskning och 
forskarutbildning av högsta internationella 
kvalitet.  

Ordet ”övergripande” i stället 
för ”huvuduppgift”.  
 
Andra meningen stryks. Det 
finns inte samma behov av att i 
stadgarna mångordigt beskriva 
vad NordForsk ska göra, 
jämfört med tidpunkten då 
NordForsk etablerades.   
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Punkt Nuvarande stadgar Ny 
punkt 

Förslag till nya stadgar Kommentarer 

1. Övergripande mål - fortsättning 
1.3 NordForsk skall koncentrera sin insats 

på forskningsområden där de nordiska 
länderna har en internationell 
styrkeposition men kan därtill välja att 
främja strategiskt betydelsefulla 
områden, där länderna bedömer att 
en gemensam nordisk satsning 
snabbare kan leda till den önskade 
uppbyggnaden av en forsknings- och 
utbildningskompetens av internationell 
kvalitet och styrka. Genom NordForsks 
verksamhet skall nordiska 
styrkepositioner göras synliga. 
 

1.3 NordForsk ska koncentrera sin insats på 
forskningsområden som ger nordiskt 
mervärde. Det gäller såväl områden där de 
nordiska länderna har en internationell 
styrkeposition som strategiskt 
betydelsefulla områden, där en gemensam 
nordisk satsning behövs för att bygga upp 
en forsknings- och utbildningskompetens av 
internationell kvalitet och styrka.  
 

Förslaget syftar till mer fokus 
på ”nordiskt mervärde”. Denna 
precisering syftar till att säkra 
att NordForsk är selektiv och 
prioriterar insatser på områden 
som ger nordiskt mervärde.  
Detta behöver inte endast ske 
genom att utnyttja nordiska 
styrkepositioner utan kan också 
handla om 
kapacitetsuppbyggnad, 
komplementaritet forskning och 
utbildning, osv. 

1.4 NordForsk skall främst utforma sina 
initiativ utifrån nationella 
prioriteringar, så som dessa uttrycks i 
nationella program eller i initiativ som 
tagits av forskningsråd, universitet, 
andra forskningsinstitutioner etc. 
 

- - Flyttas till 2.1 och ändras. 

1.5 Samarbetet kring konkreta satsningar 
som rör forskning eller 
forskarutbildning bör normalt 
förutsätta ett förpliktigande finansiellt 
deltagande från minst tre länder. 
NordForsk ger stöd till 
marginalfinansiering av de totala 
projekt- och programkostnaderna och 
kan även bekosta förstudier. 
 

- - Flyttas till 2.3 och ändras. 
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Punkt Nuvarande stadgar Ny 
punkt 

Förslag till nya stadgar Kommentarer 

2. Verksamhet och arbetsuppgifter 
2.1 NordForsk skall fungera som ett 

samarbetsorgan mellan nationella 
forskningsfinansierande organ. 
Samarbetet skall kunna omfatta alla 
stadier av forskning, från 
grundforskning till mer praktiskt 
tillämpade inriktningar. NordForsk tar 
själv initiativ men skall också ta 
ställning till initiativ från 
forskningsvärlden och 
universitet/högskolor. NordForsk skall 
således ha en samordningsfunktion, 
en finansieringsfunktion och en 
policyfunktion. 
 

2.1 NordForsk ska fungera som ett 
samarbetsorgan mellan nationella 
forskningsfinansierande organ. NordForsk 
ska främst utforma initiativen utifrån de 
nationella forskningsfinansierande organens 
prioriteringar. Förslag till initiativ kan också 
identifieras av forskningsvärlden. 
Samarbetet ska kunna omfatta såväl 
grundforskning som mer praktiskt 
tillämpade inriktningar.  

De olika funktionerna stryks.  
 
Förslaget preciserar att 
NordForsk ska ta utgångspunkt 
i nationella prioriteringar.  
 
 

2.2 Vid utåtriktade aktiviteter skall 
förbindelsen mellan Nordiska 
ministerrådet och NordForsk 
tydliggöras i syfte att stärka den 
nordiska profilen och bidra till nordisk 
nytta genom att verksamheten skapar 
nordiskt mervärde utöver de rent 
ämnesmässiga resultaten av 
samarbetet, 

2.2 NordForsk ska arbeta i nära dialog med 
Ministerrådet och dess sekretariat. Det 
gäller först och främst MR-U under vilken 
NordForsk sorterar. Dialogen med MR-U ska 
bland annat innehålla ett årligt möte med 
diskussion om NordForsks planer, budget 
och strategi för kommande år, samt en årlig 
rapportering av det gångna året. NordForsk 
bör även ha en dialog med övriga ministrar 
som berörs av forskningsfrågor. 

Ursprungliga 2.2 flyttas till 1.1 
och uppdateras. 
 
Ny punkt om relationen mellan 
ministerrådet och NordForsk. 
Det handlar bland annat om att 
öka ministerrådets kunskap om 
Nordforsks verksamhet och ge 
NordForsk möjlighet att 
informera ministerrådet om 
aktuell och planerad 
verksamhet. Det gäller först 
och främst MR-U, under vilken 
NordForsk sorterar, men även 
med övriga ministrar som 
berörs av forskningsfrågor. 
Denna föreslagna förändring 
kan möjligen adressera vissa 
behov av ökad tvärsektoriell 
koordinering i ministerrådet.  
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Punkt Nuvarande stadgar Ny 
punkt 

Förslag till nya stadgar Kommentarer 

2. Verksamhet och arbetsuppgifter - fortsättning 
2.3 Samordningsfunktionen innebär: 2.3 Samarbetet kring konkreta satsningar som 

rör forskning eller forskarutbildning bör 
normalt förutsätta ett förpliktigande 
finansiellt deltagande från minst två 
nordiska länder och ett tredje land utanför 
Norden, eller Grönland, Färöarna eller 
Åland. Rent bilaterala satsningar ska inte 
stödjas av NordForsk. 
 
NordForsk kan ge stöd till 
marginalfinansiering av de totala projekt- 
och programkostnaderna och kan även 
bekosta förstudier. 
 
 

Tidigare punkt 1.5 med 
ändringar. 
 
NordForsks samarbete kring 
konkreta forskningssatsningar 
måste inte i normalfallet 
förutsätta ett förpliktigande 
finansiellt deltagande från 
minst tre länder. Till exempel 
kan två länder och ett 
självstyrande område eller två 
nordiska länder och ett tredje 
land utanför Norden vara 
tillräckligt. I normalfallet bör 
dock minst två länder göra 
finansiella åtaganden. Rent 
bilaterala samarbeten ska dock 
inte gå genom NordForsk. 
 

- - 2.4 NordForsk ska huvudsakligen agera i syfte 
att 
 

Ny punkt. 

2.3.1 Samordning av väsentliga 
forskningsprioriteringar som 
identifieras som lämpliga för en 
nordisk satsning. Aktiviteter kan både 
identifieras av NordForsk och av 
forskningsvärlden. 
 

2.4.1 Samordna väsentliga 
forskningsprioriteringar och samordna och 
planlägga infrastruktursatsningar som 
identifieras som lämpliga för en nordisk 
satsning. 

Förkortad punkt men inte 
ändrad i sak. 

2.3.2 Samordning och planläggning av 
infrastruktursatsningar som inte kan 
genomföras av ett enskilt land. 
 

- - Inlagd i punkt 2.4.1. 
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Punkt Nuvarande stadgar Ny 
punkt 

Förslag till nya stadgar Kommentarer 

2. Verksamhet och arbetsuppgifter - fortsättning 
2.4. Finansieringsfunktionen innebär att 

NordForsk: 
 

- - Stryks. 

2.4.1 Ger ekonomiskt stöd till relevanta 
nordiska forskningssatsningar 
tillsammans med nationella organ för 
forskningsfinansiering 
 

2.4.2 Ge ekonomiskt stöd till relevanta nordiska 
forskningssatsningar tillsammans med 
nationella organ för forskningsfinansiering. 

Förkortad punkt men inte 
ändrad i sak. 

2.4.2 Fattar beslut om gemensamma 
satsningar inom 
forskarutbildningsområdet, t ex 
nordiska forskarskolor 
 

2.4.3 Fatta beslut om gemensamma satsningar 
inom forskarutbildningsområdet. 

Förkortad punkt men inte 
ändrad i sak. 

2.4.3 Finansierar förstudier eller utredningar 
som kan utgöra grund för beslut om 
en nordisk satsning. 
 

2.4.4 Finansiera förstudier eller utredningar som 
kan utgöra grund för beslut om en nordisk 
satsning. 

Förkortad punkt men inte 
ändrad i sak. 

2.5 Policyfunktionen innebär att NordForsk 
är Ministerrådets rådgivande organ på 
forskningsområdet som: 
 

- - Stryks. 

2.5.1 Tar initiativ till att skapa ett forum för 
forskningspolitisk debatt mellan 
forskningsansvariga ministrar, 
tjänstemän, administratörer och 
forskare kring aktuella utmaningar, en 
debatt som i sin tur kan inspirera till 
utformning av en offensiv forsknings- 
och innovationspolitik. 
 

2.4.5 Ta initiativ till att skapa ett forum för 
forskningspolitisk debatt. 
 

Förkortad punkt men inte 
ändrad i sak. 

2.5.2 På uppdrag eller på eget initiativ ger 
råd till Nordiska ministerrådet (MR-U) 
och andra ministerråd kring konkreta 
frågeställningar. 
 

2.4.6 På uppdrag eller på eget initiativ ge råd till 
Nordiska ministerrådet och andra 
ministerråd kring konkreta frågeställningar. 

”(MR-U)” stryks. 
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Punkt Nuvarande stadgar Ny 
punkt 

Förslag till nya stadgar Kommentarer 

3. Styrelsens ansvar 
3.1 NordForsks styrelse utnämns av och 

är ansvarig inför Nordiska 
ministerrådet (MR-U). 
 

3.1 NordForsks styrelse utnämns av och är 
ansvarig inför Nordiska ministerrådet (MR-
U). 

 

3.2 Styrelsen har det övergripande 
ansvaret för NordForsks verksamhet 
och har arbetsgivaransvar för samtliga 
medarbetare med undantag för 
anställning och entledigande av 
direktören. 
 

3.2 Styrelsen har det övergripande ansvaret för 
NordForsks verksamhet och har 
arbetsgivaransvar för samtliga medarbetare 
med undantag för anställning och 
entledigande av direktören. 

 

3.3 Styrelsen har ansvar för den 
långsiktiga strategiska planeringen 
med utgångspunkt i de mål som 
Ministerrådet har satt upp för 
NordForsk. Styrelsen är, inom de 
ramar som angetts av Nordiska 
ministerrådet, ett policyskapande 
organ inom NordForsks sakområde 
och skall behandla frågor av större 
betydelse som rör målsättning, 
verksamhetsinriktning, organisation, 
ekonomi, budget och personalpolitik. 
Styrelsen skall också sörja för 
uppföljning och regelbunden 
utvärdering av resultaten. 
 

3.3 Styrelsen ansvarar för den långsiktiga 
strategiska planeringen, utifrån de 
syften/målsättningar för institutionen som 
Ministerrådet angivit. Styrelsen är, inom de 
ramar som Nordiska Ministerrådet angivit, 
ett policy-skapande organ inom 
institutionens fackområde och ska behandla 
frågor av större betydelse rörande 
målsättning, verksamhetsinriktning, 
organisation, ekonomi, budget och 
personalpolitik samt svara för att resultaten 
regelbunden följs upp och utvärderas. 
 

Uppdateras i enlighet med 
normalstadgar.  

3.4 Styrelsen skall säkra verksamheten 
genom att utarbeta riktlinjer för 
direktören samt svara för 
uppföljningen av dessa. 
 

3.4 Styrelsen ska säkra verksamheten genom 
att utarbeta riktlinjer för direktören samt 
svara för uppföljningen av dessa. 
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Punkt Nuvarande stadgar Ny 
punkt 

Förslag till nya stadgar Kommentarer 

4. Styrelsens sammansättning 
4.1 Styrelsen består av 9 medlemmar och 

7 observatörer. Medlemmarna skall 
utses med utgångspunkt i deras 
centrala placering i det 
nationella/nordiska 
forskningssystemet. Styrelsen skall ha 
en ingående kunskap om forskning, 
forskarutbildning, innovations- och 
forskningspolitik samt ledning, 
administration och ekonomistyrning. 

4.1 Styrelsen består av 6 styrelseledamöter och 
4 observatörer. Medlemmarna ska utses 
med utgångspunkt i deras centrala 
placering i det nationella/nordiska 
forskningssystemet. Styrelsen ska ha en 
ingående kunskap om forskning, 
forskarutbildning, innovations- och 
forskningspolitik samt ledning, 
administration och ekonomistyrning. 

Förändrad 
styrelsesammansättning enligt 
en rådsmodell. De föreslagna 
förändringarna bör kunna 
resultera i ett mer effektivt 
styrelsearbete, samt en ökad 
legitimitet för NordForsk. Den 
föreslagna organiseringen 
korresponderar också med den 
bestämda 
forskningsrådsmodellen, vilken 
innebär en rådsstyrd finansiär 
men med viss forskningspolitisk 
styrning via Ministerrådet och 
övriga intressenter. 
Förhoppningsvis kan denna 
organisering bidra till en ökad 
nationell finansiering av 
NordForsks olika initiativ. 
 

4.2 Styrelseledamöter (med 
beslutanderätt) 
 

4.2 Styrelseledamöter (med beslutanderätt):  

4.2.1 5 representanter från de nationella 
organen för forskningsfinansiering 
(råd/styrelser etc.) i de nordiska 
länderna, utsedda av ansvarig 
minister 

4.2.1 5 styrelseledamöter från de nationella 
organen för forskningsfinansiering 
(råd/styrelser etc.) i de nordiska länderna, 
nominerade av ansvarig minister 

Förtydligande av stadgarna: 
”Utsedda” bör ersättas av 
”nominerade” eftersom 
ländernas ministrar nominerar 
personer som sedan utnämns 
genom beslut av MR-U.  
 
”Representanter” ersätts av 
”styrelseledamöter”. 
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Punkt Nuvarande stadgar Ny 
punkt 

Förslag till nya stadgar Kommentarer 

4. Styrelsens sammansättning - fortsättning 
4.2.2 3 representanter utsedda av de 

nordiska universitetens och 
högskolornas samarbetsorganisation 
(NUS) 

4.2.2 1 styrelseledamot från de nordiska 
universitetens och högskolornas 
samarbetsorganisation (NUS), nominerad 
av NUS. 

 
 

4.2.3 1 representant från ett 
forskningsutförande företag, utsedd av 
MR-N. 
 

4.2.3 - Stryks. 

4.3 Observatörer med förslags- och 
yttranderätt men utan rätt att delta i 
besluten 
 

4.3 Observatörer med förslags- och yttranderätt 
men utan rätt att delta i besluten: 

 

4.3.1 3 representanter för de nationella 
organen för forskningsfinansiering i de 
självstyrande områdena, utsedda av 
ansvarig minister 

4.3.1 1 observatör utnämnd av Nordiska 
ministerrådets sekretariat 

Tidigare punkt 4.3.3. 
 
”Representant” ersätts av 
”observatör”. 
 

4.3.2 1 gemensam representant för de 
nationella organen för 
forskningsfinansiering i Estland, 
Lettland och Litauen 
 

4.3.2 3 observatörer för de nationella organen för 
forskningsfinansiering i Grönland, Färöarna 
och Åland, utsedda av ansvarig minister 

Tidigare punkt 4.3.1  
 
”Representant” ersätts av 
”observatör”. 
 
Självstyrande områdena ersätts 
av Grönland, Färöarna och 
Åland. 

4.3.3 1 representant utsedd av Nordiska 
ministerrådets sekretariat 
 

- - Stryks. 

4.3.4 1 representant utsedd av personalen i 
NordForsks sekretariat 
 

- - Stryks. 
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Punkt Nuvarande stadgar Ny 
punkt 

Förslag till nya stadgar Kommentarer 

4. Styrelsens sammansättning - fortsättning 
4.3.5 Direktören för NICe 

 
- - Stryks. 

4.4 Styrelseledamöterna och 
observatörerna utses i regel för en 
fyraårsperiod med möjlighet till 
förlängning i ytterligare två år. Om det 
finns särskilda skäl kan Ministerrådet 
dock utse styrelseledamöter och 
observatörer för en kortare period. 

4.4 Styrelseledamöter utnämns i regel för en 
fyraårsperiod med möjlighet till förlängning 
i ytterligare två år. Om det finns särskilda 
skäl kan Ministerrådet dock utnämna 
styrelseledamöter för en kortare period. 
 
 

”Utnämns” i stället för ”utses”. 
 
”Utnämna” i stället för ”utse”.  
 
”och observatörer” stryks två 
gånger. 
 
 

4.5 Vid sammansättning av styrelsen skall 
jämställdhet eftersträvas. 
 

4.5 Vid sammansättning av styrelsen ska 
jämställdhet eftersträvas. 

 

4.6 En representant för personalen har 
rätt att delta i styrelsens arbete i 
enlighet med domicillandets regler om 
medbestämmande. Styrelsen avgör 
själv när personalrepresentanten inte 
får delta. Det kan gälla särskilda löne- 
och personalfrågor, t.ex. specifika 
lönejusteringar. 
 

4.6 En representant för personalen äger rätt att 
delta i styrelsens arbete enligt 
domicillandets medbestämmanderegler.  

Uppdateras.  
 
Andra meningen stryks. 

4.7 När styrelseledamöter utses skall 
risken för jäv undvikas. En 
styrelseledamot får inte delta i 
behandling av sådana frågor där 
ledamoten har personliga intressen 
eller kan komma att få en dubbelroll i 
ärendet. Alla ledamöter är skyldiga att 
i förekommande fall själva anmäla om 
jäv föreligger. 
 

4.7 När styrelseledamöter utses ska risken för 
jäv undvikas, jämför punkt 5.9. 
 
 

Andra och tredje meningen 
flyttad till punkt 5.9. 
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Punkt Nuvarande stadgar Ny 
punkt 

Förslag till nya stadgar Kommentarer 

5. Styrelsens arbets- och beslutsformer 
5.1 Styrelsen väljer ordförande och vice 

ordförande bland de fem 
representanterna för de nationella 
organen för forskningsfinansiering. 
Ordförandeskapet skall rotera mellan 
länderna. Ordförande och vice 
ordförande väljs för en tvåårsperiod 
som kan förlängas med upp till 
ytterligare två år. Valet av ordförande 
och vice ordförande skall meddelas 
Nordiska ministerrådet. 
 

5.1 Styrelsen utser inom sig ordförande och 
vice ordförande. Ordförandeskapet ska 
rotera mellan länderna. En 
ordförandeperiod kan uppgå till högst två år 
och en styrelseledamot kan vara ordförande 
högst två perioder i följd. Valet av 
ordförande och vice ordförande ska 
meddelas Nordiska Ministerrådets 
sekretariat.  
 

Uppdateras i enlighet med  
normalstadgar. 

5.2 Styrelsen är beslutför när sex 
ledamöter från minst tre nordiska 
länder är närvarande. 
 

5.2 Styrelsen är beslutför när minst hälften av 
styrelseledamöterna är närvarande. 

”minst hälften” i stället för sex 
ledamöter. 

5.3 Styrelsen bör sträva efter att fatta 
beslut genom samförstånd. Kan 
samförstånd inte uppnås har varje 
ledamot en röst. Beslut fattas med 
enkel majoritet. Vid lika röstetal har 
ordföranden utslagsröst. 
 

5.3 Styrelsen bör sträva efter att fatta beslut 
genom samförstånd. Kan samförstånd inte 
uppnås har varje styrelseledamot en röst. 
Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika 
röstetal har ordföranden utslagsröst. 

”styrelseledamot” i stället för 
”ledamot”. 

5.4 Styrelsen sammanträder enligt 
ordförandens bestämmande eller när 
minst två ledamöter av styrelsen 
begär detta. 
 

5.4 Styrelsen sammanträder när ordföranden så 
bestämmer eller när minst två 
styrelsemedlemmar eller direktören begär 
det. 
 

Uppdateras i enlighet med  
normalstadgar. 

5.5 Vid styrelsemöte förs protokoll. 
Protokollet skall för kännedom 
överlämnas till Ministerrådets 
sekretariat. 

5.5 Det ska föras protokoll från styrelsemötena. 
Protokollet skickas till ministerrådets 
sekretariat for kännedom. 
 

Uppdateras i enlighet med  
normalstadgar. 
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Punkt Nuvarande stadgar Ny 
punkt 

Förslag till nya stadgar Kommentarer 

5. Styrelsens arbets- och beslutsformer - fortsättning 
5.6 Direktören är normalt föredragande i 

styrelsen. Direktören har vidare 
ansvar för beredningen av de ärenden 
som föreläggs styrelsen liksom för 
verkställigheten av styrelsens beslut. 

5.6 Direktören är normalt styrelsens 
föredragande och sekreterare. Direktören 
har vidare ansvar för beredningen av de 
ärenden som föreläggs styrelsen och för 
verkställigheten av styrelsens beslut. 
Styrelsen träffar närmare bestämmelser 
(arbetsordning) om utförandet av sitt 
uppdrag. 
 

Uppdateras i enlighet med  
normalstadgar. 

6. Styrelsens beslutsformer [slås samman med rubrik 5] 
6.1 Styrelsen kan fatta beslut vid ordinarie 

möten, vid telefonmöte, 
videokonferens eller genom 
skriftväxling. 

5.7 Styrelsen kan fatta beslut vid ordinarie 
möten, vid telefonmöte, videokonferens 
eller genom skriftlig procedur (inkl. 
elektronisk post). 
 

Uppdateras i enlighet med  
normalstadgar. 

6.2 Styrelsen kan delegera beslut som 
inte är av principiell eller större vikt till 
arbetsutskott, andra utskott, 
ordföranden eller direktören. 

5.8 Styrelsen kan delegera beslutanderätten i 
ärenden, som inte är av principiell eller av 
större betydelse till arbetsutskott, 
ordföranden eller direktören. 
 

Uppdateras i enlighet med  
normalstadgar.  
 

- - 5.9  En styrelseledamot får inte delta i 
behandlingen av frågor, om 
styrelseledamoten har ett personligt 
intresse i ärendet eller om ledamoten kan 
komma att inneha en dubbel roll. Alla 
styrelseledamöter är skyldiga att själva 
uppmärksamma eventuella jävssituationer. 
 
Styrelsen fattar beslut om huruvida det 
föreligger jäv. 
 

Ny punkt. Text hämtas från 
punkt 4.7 men uppdateras. 

- - 5.10 Styrelsen ska fastställa en arbetsordning 
om dess verksamhet och uppgifter. 
 

Ny punkt.  

 
  



 

 Blaðsíða 12 af 16 

 

Punkt Nuvarande stadgar Ny 
punkt 

Förslag till nya stadgar Kommentarer 

6. Referensgrupp 
- - 6.1 Styrelsen nedsätter en referensgrupp vars 

uppgift är att vara rådgivande till styrelsen. 
Medlemmarna i referensgruppen ska ha en 
ingående kunskap om forskning, 
forskarutbildning, samt innovations- och 
forskningspolitik. 
 

Ny punkt. 

- - 6.2 Referensgruppen kan bestå bland annat av 
representanter från följande organisationer:  
 

Ny punkt. 

- - 6.2.1 Näringslivet 
 

Ny punkt. 

 - 6.2.2 de nationella organen för 
forskningsfinansiering i Estland, Lettland 
och Litauen 
 

Ny punkt. 

- - 6.2.3 Nordisk Innovation 
 

Ny punkt. 

- - 6.2.4 övriga forskningsfinansierande organ. 
 

Ny punkt. 

- - 6.3 Styrelsen beslutar i övrigt om ramarna för 
referensgruppen. 
 

Ny punkt. 

7. Sekretariat/Administration  
7.1 NordForsks sekretariat består av en 

direktör och en personalstyrka vars 
storlek och ämnesmässiga 
kompetensprofil fastställs av styrelsen 
på grundval av en bemanningsplan 
utarbetad av direktören med 
utgångspunkt i vad som krävs för att 
utföra NordForsks uppgifter. 
 

7.1 NordForsks sekretariat består av en direktör 
och en personalstyrka vars storlek och 
ämnesmässiga kompetensprofil fastställs av 
styrelsen på grundval av en 
bemanningsplan utarbetad av direktören 
med utgångspunkt i vad som krävs för att 
utföra NordForsks uppgifter. 
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Punkt Nuvarande stadgar Ny 
punkt 

Förslag till nya stadgar Kommentarer 

7. Sekretariat/Administration - fortsättning 
7.2 Direktören är huvudansvarig för 

genomförandet av NordForsks 
arbetsprogram inom de ramar som 
fastlagts av styrelsen och under 
beaktande av NordForsks stadgar. 
Direktören disponerar NordForsks 
anslag. NordForsk skall arbeta i nära 
kontakt med Nordiska ministerrådet 
och Ministerrådets sekretariat. 
 

7.2 Direktören ansvarar för institutionens 
löpande verksamhet. Institutionen ska 
fullgöra sitt arbete i nära kontakt med 
berörda delar av Nordiska Ministerrådet och 
dess sekretariat. Direktören disponerar 
NordForsks anslag. 

Sista meningen flyttas till punkt 
2.2. 
 
Uppdateras. 

7.3 Nordiska ministerrådet eller 
ämbetsmannakommittén tillsätter eller 
entledigar direktören på förslag av 
generalsekreteraren. Ministerrådet 
eller ämbetsmannakommittén 
respektive generalsekreteraren 
fastställer eller ändrar arbetsvillkoren. 

7.3 Nordiska Ministerrådet eller 
ämbetsmannakommittén kan efter 
delegering tillsätta/säga upp 
institutionsledaren på förslag från 
Generalsekreteraren. Det ankommer på 
styrelsen att lämna förslag till 
Generalsekreteraren. Ministerrådet eller 
ämbetsmannakommittén respektive 
Generalsekreteraren kan efter delegering 
fastställa också anställningsvillkor och 
förändringar i dessa. Styrelsens förslag 
bifogas. 
 

Uppdateras i enlighet med  
normalstadgar. 

7.4 Styrelsen utlyser tjänsten som 
direktör, bedömer inkomna 
ansökningar och ger därefter Nordiska 
ministerrådet förslag om vem som bör 
anställas.  
 

7.4 Styrelsen utlyser tjänsten som direktör, 
bedömer inkomna ansökningar och ger 
därefter Nordiska ministerrådet förslag om 
vem som bör anställas. 
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Punkt Nuvarande stadgar Ny 
punkt 

Förslag till nya stadgar Kommentarer 

7. Sekretariat/Administration - fortsättning 
7.5 NordForsks övriga chefer eller 

nyckelpersoner anställs och entledigas 
av styrelsen eller av direktören efter 
delegation från styrelsen. Annan 
personal tillsätts och entledigas av 
direktören. Personalen anställs 
normalt på fyraårskontrakt med 
möjlighet till förlängning. Den totala 
kontraktsperioden är dock högst åtta 
år. Övriga anställningsvillkor regleras 
genom ”Överenskommelse av den 9 
december 1988 om de anställdas 
rättsställning vid nordiska 
institutioner” och övriga bestämmelser 
utfärdade av Nordiska ministerrådet. 
Anställda vid NordForsk är oberoende 
av de nationella förvaltningarna. 
 

7.5 NordForsks övriga chefspersoner eller 
nyckelpersoner anställs/sägs upp av 
styrelsen eller av direktören efter 
delegation från styrelsen. Annan personal 
tillsätts och entledigas av direktören. 
Personalen anställs normalt på 
fyraårskontrakt med möjlighet till 
förlängning. Den samlade 
kontraktsperioden är dock högst åtta år. 
Övriga anställningsvillkor regleras genom 
”Överenskommelse av den 9 december 
1988 om de anställdas rättsställning vid 
nordiska institutioner” och övriga 
bestämmelser utfärdade av Nordiska 
ministerrådet. Anställda vid NordForsk är 
oavhängiga av de nationella 
förvaltningarna. 

Uppdateras i enlighet med  
normalstadgar. 

8. Finansiering och ekonomi 
8.1 NordForsks verksamhet finansieras 

helt eller delvis över Nordiska 
ministerrådets budget. Nordiska 
ministerrådets ”Økonomireglement for 
virksomheder finansieret over Nordisk 
Ministerråds budget” och det 
internordiska revisionsreglementet för 
medel som nordiska parlament 
beviljat till Nordiska ministerrådet 
gäller för NordForsk. Utöver detta kan 
Nordiska ministerrådet (MR-SAM) 
utarbeta ytterligare instruktioner för 
förvaltning och ekonomi. 
 

8.1 NordForsks verksamhet finansieras helt 
eller delvis över Nordiska ministerrådets 
budget. Nordiska ministerrådets 
”Økonomireglement for virksomheder 
finansieret over Nordisk Ministerråds 
budget” och det internordiska 
revisionsreglementet för medel som 
nordiska parlament beviljat till Nordiska 
ministerrådet gäller för NordForsk. 
Härutöver kan Nordiska ministerrådet (MR-
SAM) utfärda ytterligare instruktioner för 
förvaltning och ekonomi. 

Uppdateras i enlighet med 
normalstadgar. 
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Punkt Nuvarande stadgar Ny 
punkt 

Förslag till nya stadgar Kommentarer 

8. Finansiering och ekonomi - fortsättning 
8.2 NordForsk omfattas av Nordiska 

ministerrådets kontraktsstyrnings-
system. NordForsk utarbetar ett 
förslag till kontrakt som bland annat 
skall innehålla målsättningar och 
centrala kriterier för ett framgångsrikt 
genomförande. Kontrakten skall bl.a. 
ligga till grund för en regelbunden 
oberoende utvärdering med sikte på 
bedömning av uppnådda resultat och 
administrativ effektivitet. NordForsks 
årsrapport, som omfattar 
årsräkenskap, verksamhetsberättelse 
och statistik skall tillsammans med 
revisionsberättelsen av styrelsen 
översändas till Nordiska ministerrådet. 
Revisionsberättelsen skall innehålla 
förslag till beslut i Ministerrådet om 
godkännande av årsrapporten. 
 

8.2 NordForsk omfattas av Ministerrådets 
system med kontraktsstyrning. NordForsks 
årsredovisning, som omfattar 
årsräkenskaper och verksamhetsberättelse, 
ska av styrelsen tillsammans med 
revisionsberättelsen överlämnas till 
Nordiska Ministerrådet. 
Revisionsberättelsen ska innehålla förslag 
till beslut i Ministerrådet huruvida 
årsredovisningen kan godkännas. 
 

Uppdateras i enlighet med 
normalstadgar. 

-  8.3 När NordForsks verksamhet upphör tillfaller 
institutionens egendom Nordiska 
Ministerrådet. 
 

Tidigare punkt 10.3.  
 
Uppdateras. 

9. Offentlighet 
9.1 Med avseende på offentlig insyn i 

NordForsks förvaltning följer 
NordForsk domicillandets 
bestämmelser. 

9.1 I fråga om offentlighet av NordForsks 
handlingar ska domicillandets bestämmelser 
tillämpas även for denna nordiska 
institution. 
 

Uppdateras i enlighet med 
normalstadgar. 
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Punkt Nuvarande stadgar Ny 

punkt 
Förslag till nya stadgar Kommentarer 

10. Övriga bestämmelser 
10.1 NordForsk skall tills vidare vara 

placerat i Oslo. 
 

10.1 NordForsk ska tills vidare vara placerat i 
Oslo. 

 

10.2 Nordiska ministerrådet (MR-U) 
beslutar om ändringar, tillägg eller 
upphävande av dessa stadgar. 
Ändringar, tillägg eller upphävande av 
stadgar skall godkännas av MR-SAM. 
 

10.2 Nordiska ministerrådet (MR-U) beslutar om 
ändringar, tillägg eller upphävande av dessa 
stadgar. Ändringar, tillägg eller upphävande 
av stadgar ska godkännas av MR-SAM. 

 

10.3 Vid beslut om nedläggning av 
NordForsk tillfaller tillgångarna 
Nordiska ministerrådet. 
 

- - Flyttas till punkt 8.3. 

 
 


