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Norræna þekkingar- og menningarnefndin leggur til að 

Norðurlandaráð beini þeim tilmælum til Norrænu ráðherranefndarinnar 

að beinni fjármögnun norrænu samstarfsstofnananna verði hætt í áföngum. 

Bakgrunnur 
Nefndin ræddi framtíð fjögurra samstarfsstofnana á sviði ráðherranefndarinnar um 
menntamál og rannsóknir (MR-U) þegar hún samþykkti nefndartillögu um skýrslu um 
rannsóknastefnu á janúarfundinum 2017. Í nefndartillögunni fer nefndin þess á leið 
við ráðherranefndina (MR-U) að hún legði fram langtímaáætlun sína varðandi fimm 
samstarfsstofnanir en þær eru: Norræna kjarneðlisfræðistofnunin (NORDITA), 
Norræna sjóréttarstofnunin (NIfS), Norræna stofnunin um Asíurannsóknir (NIAS), 
Norræna eldfjallasetrið (NordVulk) og Norræna Samastofnunin (NSI). 
 
Norðurlandaráð samþykkti á þinginu í Helsinki svohljóðandi tilmæli um 
fjárhagsáætlunina:  
að Norðurlandaráð fái til afgreiðslu með hraði ráðherranefndartillögu um 
langtímafjármögnun samstarfsstofnananna fimm í menntamálum. Áður en tillagan 
verður endanlega afgreidd vill Norðurlandaráð þó halda fast við að fjárveiting 
Norrænu Samastofnunarinnar (NSI) haldist óbreytt frá fyrra ári. 
 
Norræna ráðherranefndin (MR-U) lagði fram stefnuskýrslu sína um norrænt 
rannsóknasamstarf fyrir þingið í Helsinki. Í skýrslunni kom fram að 
embættismannanefndin (EK-U) hafi ákveðið að hætta í áföngum fjármögnun fjögurra 
samstarfsstofnana. Norræna Samastofnunin er í samræmi við tilmælin um 
fjárhagsáætlunina undanþegin þessum áformum og helst fjárveiting hennar óbreytt á 
árinu 2019. Fjármögnun hinna stofnananna verður hætt í áföngum og skerðast 
fjárveitingar um 25% árlega og í fyrsta sinn 2020. Fjármagn sem losnar verður yfirfært 
til Norræna rannsóknaráðsins (NordForsk) sem fær það verkefni að þróa áætlun og 
formlegar auglýsingar um styrki sem gestaháskólarnir/samstarfsstofnanirnar geta 
sótt um á samkeppnisgrundvelli.  
 
Norræna ráðherranefndin hefur í samræmi við tilmælin um fjárhagsáætlunina sent 
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ráðherranefndartillögu þess efnis að beinni fjármögnun norrænna samstarfsstofnana 
verði hætt í áföngum.  
 
Í tillögunni kemur fram að engin óánægja með störf stofnananna liggi að baki þeirri 
ákvörðun að hætta beinni fjármögnun og yfirfæra féð til NordForsk. Óháð mat sýnir 
jafnframt að allar fjórar stofnanir stunda hágæðarannsóknir sem skapa norrænt 
notagildi. Ástæðurnar eru eftirfarandi: 

 að norræn rannsóknastefna á að byggja á landsbundnum áherslum í 
rannsóknastefnu; 

 að alltof stórum hluta norræns rannsóknafjár er varið í grunnfjármögnun 
fjögurra samstarfsstofnana og hamli það samkeppni; 

 að auka þarf sveigjanleika til að koma til móts við nýja þekkingarþörf og 
samfélagsáskoranir; 

 að hvorki embættismannanefndin (EK-U) né skrifstofa Norrænu 
ráðherranefndarinnar hafa forsendur til að framkvæma mat í ljósi 
rannsóknastefnu, forgangsraða eða fylgja hinum fjóru samstarfsstofnunum 
eftir. 

 
Þá kemur fram að ráðherranefndin (MR-U) bindur vonir við að þar sem fjármögnun 
verði hætt í áföngum gefist umræddum stofnunum nægilegur tími til að aðlaga sig 
breyttum aðstæðum, finna nýjar fjármögnunarleiðir og þróa hugsanlega ný 
landsbundin fjármögnunarmódel.  
 
Háskólar sem hýsa samstarfsstofnanirnar (Háskólinn í Kaupmannahöfn fyrir NIAS, 
Háskólinn í Stokkhólmi fyrir NORDITA, Háskólinn í Ósló fyrir NIfS, Háskóli Íslands 
fyrir NordVulk) voru inntir álits um ráðherranefndartillöguna. Í svörum háskólanna 
kemur fram gagnrýni á tillöguna hvað varðar möguleika samstarfsstofnananna á að 
stunda áfram norrænt rannsóknasamstarf innan ramma gestgjafastofnunarinnar. Í 
svari Hafnarháskóla kemur fram að án norrænnar fjárveitingar verði óhjákvæmilegt 
að loka NIAS frá árinu 2020.  Í svari Háskólans í Stokkhólmi kemur fram að sú tegund 
rannsókna sem samstarfsstofnunin stundar byggist á langtímahugsun þar sem taka 
þurfi stefnumótandi ákvarðanir um rannsóknir og ráða alþjóðlega fræðimenn. 
Stofnunin stundi ekki skammtímarannsóknir heldur leggi hún til innviði rannsókna 
sem gagnast öðrum norrænum háskólum og víðar um heim. Þá er bent á að þegar 
ráðherranefndin (MR-U) hættir beinni fjármögnun verði enginn aðili sem geti sótt um 
styrki hjá NordForsk eins og lagt er til. 
 
Norðurlandaráði hefur einnig borist bréf frá hinum fjóru samstarfsstofnunum þar sem 
gagnrýnt er hvernig staðið var að gerð ráðherranefndartillögunnar og að ekki hafi 
verið haft samráð um að finna málamiðlunarlausnir. Ferlið hófst 2013 en hefur dregist 
á langinn og skapað óvissu hjá starfsfólki og samstarfsaðilum.  

 

Álit nefndarinnar 

Norræna þekkingar- og menningarnefndin ræddi fjármögnun samstarfsstofnana á 

sviði ráðherranefndarinnar um menntamál og rannsóknir (MR-U) þegar hún vann að 

nefndartillögu um skýrslu um rannsóknastefnu. Nefndin ræddi einnig við formann 

embættismannanefndarinnar (EK-U) á fundi nefndarinnar á þinginu í Helsinki.  
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Á fundinum með formanni embættismannanefndarinnar sem og í andsvari á 

þingfundi eftir að norski menntamálaráðherrann lagði fram skýrsluna um 

rannsóknastefnu tók nefndin undir þau sjónarmið að breyta þyrfti tilhögun 

fjármögnunar á norrænu rannsóknasamstarfi með það fyrir augum að skapa aukinn 

sveigjanleika. Nefndin tók einnig fram að í ferlinu bæti að taka tillit til starfsfólksins 

og rannsóknaumhverfisins hjá umræddum stofnunum.  

 

Með hliðsjón af framangreindu leggur norræna þekkingar- og menningarnefndin til 

að Norðurlandaráð beini þeim tilmælum til Norrænu ráðherranefndarinnar að beinni 

fjármögnun norrænu samstarfsstofnananna verði hætt í áföngum. 

 

Stokkhólmi, 24. janúar 2018 

Anna Kolbrún Árnadóttir (Mifl) 

Annette Lind (S) 

Cassandra Sundin (SD) 

Claus Larsen-Jensen (S) 

Eva Biaudet (sv) 

Eva Sonidsson (S) 

Johanna Karimäki (gröna) 

Kelly Berthelsen (IA) 

Lars-Arne Staxäng (M) 

Lars Mejern Larsson (S) 

Maarit Feldt-Ranta (sd) 

Marianne Synnes (H) 

Norunn Tveiten Benestad (H) 

Peter Johnsson (S) 

 

 

 

Ný tillaga 

Íslandsdeild Norðurlandaráðs leggur til að 

Norðurlandaráð beini þeim tilmælum til Norrænu ráðherranefndarinnar 

að fresta áformum um að leggja niður beina fjármögnun norrænu 

samstarfsstofnananna  NIAS (Norrænu stofnunarinnar um Asíurannsóknir), 

NORDITA (Norrænu kjarneðlisfræðistofnunarinnar), Nifs (Norrænu 

sjóréttarstofnunarinnar) og Nordvulk (Norræna eldfjallasetursins). Frestunin 

taki a.m.k. til eins árs og áformin og afleiðingar þeirra verði endurmetnar í ljósi 

vafamála sem fram koma í greinargerð við þessa tillögu. Frestunin taki a.m.k. 

til eins árs og áformin og afleiðingar þeirra verði endurmetnar í ljósi vafamála 

sem fram koma í greinargerð við þessa tillögu. 

 

 

Reykjavík, 26. mars 2018 

Anna Kolbrún Árnadóttir (Mifl) 

Kolbeinn Óttarsson Proppé (VG) 

Oddný G. Harðardóttir (Sf) 

Ólafur Ísleifsson (Flf) 

Silja Dögg Gunnarsdóttir (Frfl) 

Steinunn Þóra Árnadóttir 

(Vinstrihreyfingin – grænt framboð) 

Vilhjálmur Árnason (Sj.) 

 


