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Ministerrådsforslag om gradvis utfasing av den direkte fi-
nansieringen av de nordiske samarbeidsorganene 

 

1. Sammenfatning 
Nordisk ministerråd vil med dette fremme forslag om en gradvis utfasing av den di-

rekte nordiske finansieringen av de fire nordiske samarbeidsorganene Nordisk insti-

tutt for teoretisk fysikk – NORDITA, Nordisk institutt for sjørett – NIfS, Nordisk insti-

tutt for Asiastudier – NIAS og Nordisk vulkanologisk institutt – NordVulk.  

 

Forslaget innebærer en modell med en gradvis utfasing av den direkte finansieringen 

av samarbeidsorganene over årene 2020-2022. De frigjorte midlene benyttes til å 

stimulere nordisk forskningssamarbeid gjennom virkemidler finansiert av NordForsk. 

Dette vil være virkemidler som også samarbeidsorganene kan søke om midler fra.   

 

Nordisk råd er tidligere orientert om planene under Nordisk råds sesjon i Helsingfors i 

november 2017 gjennom forskningspolitisk redegjørelse og i utvalgsmøte for Utval-

get for kunnskap og kultur. Ved behandlingen av budsjettet for 2018 er det mellom 

Nordisk ministerråd og Nordisk råd avtalt at det snarlig skal legges frem et minister-

forslag om finansieringen av samarbeidsorganene.  

 

Ministerrådet har gitt vertsuniversitetene/samarbeidsorganene mulighet til å komme 

med synspunkter på MR-U/EK-Us beslutninger og vurderinger. MR-U/EK-U har vur-

dert disse synpunktene før MR-forslaget ble fremmet. 

 

 

2. Bakgrunn 
Nordisk ministerråd initierte i 2011 et oversyn av det nordiske forskningssamarbei-

det. Oversynet resulterte i rapporten «Vilja till forskning?» som ble utarbeidet av en 

oppnevnt høynivågruppe. Rapporten kom med en rekke forslag om reform og ytter-

ligere styrking av det nordiske forskningssamarbeidet.  

 

«Vilja till forskning?» tok også til orde for full nasjonalisering av de fem nordiske 

samarbeidsorganene: Nordisk institutt for teoretisk fysikk – NORDITA, Nordisk insti-

tutt for sjørett – NIfS, Nordisk institutt for Asiastudier – NIAS, Nordisk vulkanologisk 

institutt – NordVulk og Nordisk samisk institutt – NSI. Organene ble til nasjonale in-

stitusjoner i den store endringsprosessen i 2004 og 2005, men Nordisk ministerråd 

stod og står fortsatt for en del av grunnfinansieringen av disse organene. De gode 

grunnene for i sin tid å etablere dette som noen utvalgte nordiske institusjoner med 
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fast finansiering, utfordres imidlertid i møte med dagens forskningspolitikk og forsk-

ningspolitiske prioriteringer og det langt mer varierte landskapet av forskningsmil-

jøer.  

 

Samarbeidsorganene mottar i dag totalt 22 699 TDKK fra Nordisk ministerråds bud-

sjett (2017-budsjettet) som grunnfinansiering av virksomheten, fordelt på 9 320 

TDKK på NORDITA, 2 778 TDKK på NIfS, 4 403 TDKK på NIAS og 4 498 TDKK til 

NORDVULK. NSI mottar 1 700 TDKK. Dette utgjør i 2017 i underkant av 19% av mid-

lene på forskningsområdet over MR-Us budsjett. 

 

Anbefalingen om samarbeidsorganene i «Vilja till forskning?» ble fulgt opp av MR-Us 

organer. Tidlig i 2014 fikk NordForsk i oppdrag å evaluere samarbeidsorganene, ana-

lysere og vurdere prioriteringer framover, og med utgangspunkt i dette planlegge for 

en eventuell finansiering av samarbeidsorganenes virksomhet, herunder blant annet 

utvikle finansieringsinstrumenter. Samtidig ble det fattet en prinsippbeslutning om 

at den direkte medfinansieringen skulle opphøre og at midlene skulle overføres til 

NordForsk fra 1. januar 2017.  

 

NordForsks arbeid med å realisere nye finansieringsinstrumenter tok lengre tid enn 

forventet. Og NordForsks nye konkurransebaserte virkemiddel, «University Hubs», 

synes dessuten ikke å egne seg så godt for samarbeidsorganene. Samlet gjorde dette 

det nødvendig å utsette gjennomføringen av beslutningen og å forlenge eksisterende 

avtaler med samarbeidsorganene. MR-U ønsket dessuten å gi samarbeidsorganene 

og deres vertsinstitusjoner en lengre planleggingshorisont og dessuten sikre tid til en 

grundig dialog med Nordisk råd. Nordisk Samisk Institutt er senere trukket ut av 

denne prosessen på bakgrunn av institusjonens særlige stilling som kompetansemiljø 

for et urfolk. 

 

Som ledd i prosessen med å forberede ministerforslaget om endring av samarbeids-

organenes finansiering, er vertsinstitusjonene gitt anledning til å uttale seg om for-

slaget. Alle fire vertsinstitusjoner ønsker å beholde finansieringen. Betydningen av en 

stabil grunnfinansiering for å kunne tiltrekke seg aktivitet og forskningsmidler vekt-

legges. Det nevnes også at den nordiske dimensjonen i organene/instituttene vil 

kunne trues om midlene avvikles. Kritikk ble også rettet mot NordForsk.  

 

 

3. Forslag 
Når MR-U har satt i gang en prosess med å vurdere endringer i finansieringsforutset-

ningene skyldes det ikke utilfredshet med samarbeidsorganenes arbeid. Evalueringer 

viser at samarbeidsorganene har god kvalitet og at deres arbeid har stor nordisk 

merverdi.  

 

Men det er likevel flere begrunnelser for å endre finansieringen.  

 

For det første bør de tematiske prioriteringene i det nordiske forskningssamarbeidet 

utformes ut fra landenes forskningspolitikk slik det kommer til uttrykk gjennom 
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forskningsrådenes prioriteringer. Forskningsrådenes og NordForsks vurderinger bør 

på sin side bygge på forskningsmiljøenes vurderinger. 

For det andre: dagens finansieringsmodell innebærer at en betydelig del av de meget 

begrensede nordiske forskningsmidlene brukes som permanent basisfinansiering av 

institusjoner innen bestemte fagfelt. Det skjer uten en forskningspolitisk eller viten-

skapelig vurdering – og uten konkurranse.  

 

For det tredje skjer det endringer i kunnskapsbehov og samfunnsutfordringer som 

gjør det nødvendig å reformere både finansieringsformer og forskningsinstitusjoner. 

Dette har skjedd og skjer nasjonalt, og bør også skje nordisk.  

 

Og til slutt: verken Nordisk ministerråds sekretariat eller EK-U – den nordiske em-

betsmannskomiteen har kapasitet eller er satt sammen for å gjøre tematiske forsk-

ningspolitiske vurderinger og prioriteringer, eller til i nødvendig utstrekning å følge 

opp denne type organer.  

 

Samlet innebærer dette at Nordisk ministerråd ikke bør finansiere bestemte forsk-

ningsinstitusjoner. Slik direkte finansiering er også i strid med prinsippet om fleksibel 

budsjettering. 

 

På denne bakgrunn har EK-U utarbeidet en modell med en gradvis utfasing av den 

direkte finansieringen av samarbeidsorganene over årene 2020-2022. Modellen inne-

bærer en reduksjon på 25%-poeng årlig slik: 2019 (100% finansiering), 2020 (75%), 

2021 (50%), 2022 (25%), 2023 (0%). EK-U har også besluttet å innlede en dialog og gi 

NordForsk i oppdrag å utvikle og gjenomføre program og utlysninger som er relevan-

te for vertsuniversitetene/samarbeidsorganenes virksomhet. 

 

De frigjorte midlene vil benyttes til å stimulere nordisk forskningssamarbeid gjennom 

ett eller flere finansieringsinstrumenter finansiert av NordForsk. Dette vil være vir-

kemidler som også samarbeidsorganene kan søke om midler fra.  

 

I forskningspolitisk redegjørelse har forskningsministrene redegjort for at man øns-

ker å gi økt prioritet til samarbeid på forskernivå, kanskje særlig til tiltak rettet mot 

forskerutdanning, mobilitet og nettverk for yngre forskere, slik at sterke nordiske 

samarbeidsflater for framtidens nordiske forskere blir sikret. Slike tiltak kan legge 

grunnlaget for et forsterket nordisk forskningssamarbeid, og vil også kunne være ak-

tuelle for samarbeidsorganene. Selv om samarbeidsorganene ikke lenger finansieres 

direkte av ministerrådet bedømmer EK-U at de har bygd opp en virksomhet med 

nordisk merverdi og at denne ikke bør mistes, men at virksomhet av høy kvalitet hos 

samarbeidsorganene også fremover skal ha mulighet til å kunne motta finansiering 

gjennom utlysning i åpen konkurranse av NordForsk. Overføringen av midler til 

NordForsk gjør det mulig å lansere slike tiltak tidligere og mer kraftfullt enn det som 

ellers ville vært tilfelle. 

 

Høringsuttalelsene fra vertsuniversitetene viser at en endring som foreslått vil kunne 

bli utfordrende for organene/instituttene, og de støtter ikke MR-U/EK-Us beslutning 
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og vurderinger. MR-U er derfor opptatt av at omleggingen må skje innenfor rammer 

som er forsvarlige for samarbeidsorganene og for deres vertsuniversiteter. Men også 

for NordForsk som forventes å skape finansieringsmuligheter for samarbeidsorgane-

ne innenfor et åpent, konkurransebasert regime, hvor midler fordeles på grunnlag av 

kvalitet og nordisk merverdi. Det er derfor ønskelig med en lang overgangsperiode.  

 

Selv om den nordiske finansieringen opphører, er det MR-Us ønske å bidra til en ryd-

dig prosess. Den foreslåtte modellen gir samarbeidsorganene en forutsigbarhet og 

gir samtidig vertslandene, samarbeidsorganene og vertsorganisasjonene (universite-

tene) tid og mulighet til å tilpasse seg til dette, og til å finne andre finansieringskilder 

og eventuelt utvikle nye modeller for en mulig nasjonal finansiering. Det vil også gi 

mulighet for at de nordiske miljøene som samarbeider med og gjennom det aktuelle 

samarbeidsorganet kan finansiere deler av virksomheten i fellesskap. Det vil også gi 

NordForsk tid til å utvikle og implementere relevante konkurransebaserte instrumen-

ter. 

 

Dette innebærer at Nordisk ministerråds sekretariat gis i oppdrag å lage rammeavta-

ler for perioden 2019–2022 med vertsinstitusjonene for NORDITA, NIAS, NIfS og 

NordVulk ut fra denne modellen.  

 

 

4. Konsekvensanalyser for barn og unge, likestilling og bærekraftig 
utvikling 

Det er ikke antatt at forslaget medfører noen konsekvenser for områdene barn og 

unge, likestilling eller bærekraftig utvikling.  

 

 

5. Samarbeidet/organisering 
Gjennom reformen på 2000-tallet skjedde en organisatorisk nasjonalisering av 

samarbeidsorganene. I dag er det enkelte organ/institutt juridisk og administrativt 

underlagt det respektive vertsuniversitet. Ministerrådets relasjon til samarbeidsor-

ganene er regulert gjennom flerårige rammekontrakter mellom ministerrådet og det 

enkelte vertsuniversitet, som i denne sammenheng betrakteres som forvaltningsor-

gan. Disse rammeavtalene vil opphøre når den nordiske direkte finansieringen er ut-

faset. 

 
MR-forslaget gir de nasjonale forskningsfinansierende organene (forskningsrådene 
og tilsvarende) og NordForsk en fortsatt sentral rolle i forskningssamarbeidet. For-
slaget gir økt fleksibilitet, relevans og kvalitet i det nordiske samarbeidet ettersom 
prioriteringer i høyere utstrekning utformes ut fra forskningsrådenes (eller motsva-
rende forskningsfinansierende organer) aktuelle prioriteringer og at forskningsfinan-
sieringen er midlertidig og fordeles i konkurransebaserte utlysninger basert på nor-
disk nytte og vitenskaplig kvalitet. EK-U vil også arbeide videre for å videreutvikle 
NordForsks kvalitetsfokus og virksomhet for å ytterligere høyne NordForsks kapasi-
tet til å oppnå dette.  
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6. Budsjett/Ressurs messige konsekvenser 
De samlede midlene til samarbeidsorganene med unntak av midlene til NSI, vil av-

hengig av de årlige budsjettvedtak gradvis bli overført til NordForsk, som vil få i opp-

drag å tilrettelegge relevante konkurransebaserte finansieringsmuligheter som an-

gitt ovenfor.  

 

 


