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NOTAT 

Til 

 
Kopi 

 
Fra 

 
Emne 

Meddelelse Rek. 17/2013 Nordisk forskningspolitiskt dialogforum 
 

Rek. 17/2013 Nordisk forskningspolitiskt 
dialogforum 

 
Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet, 
 

att hösten 2014 arrangera ett nordiskt forskningspolitiskt dialogforum, 
där alla relevanta aktörerna inom forskningsområdet samlas för 
forskningspolitisk debatt  
 
att ett nordiskt forskningspolitiskt dialogforum används för att få input 
till prioriteringar och visioner för det nordiska forskningssamarbetet  
 
att ett nordiskt forskningspolitiskt dialogforum arrangeras vart annat 
år, eller vid behov, när t.ex. nya handlingsplaner eller strategier 
implementeras inom det nordiska forskningssamarbetet, och att det 
också tas hänsyn till de i förslaget formulerade synpunkter och 
rekommendationer 
 
att ta förslaget i beaktande i utarbetningen av NordForsks nya mål- 
och resultatkontrakt, som skall träda i kraft 2014 

 
 
Nordiska ministerrådet meddelar: 
 
Ministerrådet delar rådets uppfattning om behovet av forskningspolitiskt 
dialogforum på nordisk nivå.  
 
NordForsk har dock i både tidigare och nya stadgar i uppdrag att ta initiativ 
till att skapa ett forum för forskningspolitisk debatt mellan 
forskningsansvariga ministrar, tjänstemän, administratörer och forskare. 
NordForsk har också genomfört ett stort antal konferenser eller liknande där 
aktuella utmaningar debatterats, en diskussion som i sin tur inspirerat till 
vidareutveckling av den nordiska forsknings- och innovationspolitiken.  
 
Utöver uppgiften att skapa forum för forskningspolitisk debatt ges NordForsks 
styrelse i de nya stadgarna i uppdrag att nedsätta 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. Referensgruppen kan bestå av många 
olika representanter, till exempel från följande organisationer: näringslivet, 
forskningsfinansiärer utanför norden, Nordisk Innovation och övriga 
forskningsfinansierande organ. Denna referensgrupp kommer sannolikt att 
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bidra till forskningspolitisk debatt och utveckling av den nordiska forsknings- 
och innovationspolitiken.  
 
Mot denna bakgrund behöver inte frågan om forskningspolitiskt dialogforum 
(vad gäller tidpunkt, periodicitet och inriktning) regleras i särskilt i 
NordForsks mål- och resultatkontrakt.  
 
Nordiska ministerrådet anser därmed att rekommendationen kan avskrivas. 
 


