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Tillaga 

 

Norræna þekkingar- og menningarnefndin leggur til að 

Norðurlandaráð beini þeim tilmælum til Norrænu ráðherranefndarinnar  

að hún leggi fram stefnuskýrslu um norrænt rannsóknarsamstarf fyrir þing 

Norðurlandaráðs í Helsinki 2017. 

Forsaga 

Samkvæmt samstarfsáætlun um menntun og rannsóknir frá árinu 2015 hafa ráðherrar 

rannsókna í norrænu ráðherranefndinni um menntamál og rannsóknir (MR-U) metnað um að 

Norðurlönd verði forystusvæði þekkingar í heiminum. Ráðherrarnir ákváðu að eiga samstarf 

um ákveðin þemu en þau eru í stuttu máli: að styðja við fjölfaglegt og þverlægt rannsókna -

samstarf rannsókna- og fjármögnunarstofnana í löndunum og á norrænum vettvangi, efla 

samstarf um rannsóknir á hugsanlegum öndvegissviðum, efla samstarf um og nýtingu innviða 

rannsókna á Norðurlöndum. Eftirfarandi stofnanir hafa komið að innleiðingu almennra 

markmiða ráðherranefndarinnar (MR-U): Norræna rannsóknaráðið (NordForsk), Norræna 

kjarneðlisfræðistofnunin (NORDITA), Norræna sjóréttarstofnunin (NIfS), Norræna stofnunin 

um Asíurannsóknir (NIAS), Norræna eldfjallasetrið (NORDVULK) og Norræna Samastofnunin 

(NSI).  

 

Starf NordForsk að því að efla norrænt rannsóknasamstarf nýtur fjárveitinga frá Norrænu 

ráðherranefndinni auk rannsóknaráða og rannsóknaaðila í löndunum. Fjárveiting frá ráðherra-

nefndinni á árinu 2017 nemur rúmlega 99 milljónum danskra króna. Stefnumarkandi umboð 

NordForsk á árinu 2017 var ákveðið á fundi embættismannanefndarinnar um menntamál og 

rannsóknir (EK-U) í desember 2016. Tekið var fram að NordForsk skuli tryggja að þær 

upphæðir sem aðilar í löndunum leggja til séu samanlagt að minnsta kosti tvisvar sinnum 

hærri en sú upphæð sem ráðið veitir (1/3 NordForsk, 2/3 fjármögnun í löndunum).  

 

Samkvæmt umboði NordForsk er hlutverk ráðsins að vera samstarfsvettvangur stofnana í 

löndunum sem fjármagna rannsóknir. NordForsk á ennfremur að undirbúa rannsóknaverkefni 

í samræmi við áherslur fjármögnunarstofnana rannsókna í löndunum. Getur það leitt til þess 

sem eftirlitsnefndin bendir á í skýrslu sinni um stofnunina, en það er að þrátt fyrir að 

fjárveitingar NordForsk komi að miklu leyti frá Norrænu ráðherranefndin þá hafi hvorki 
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Norðurlandaráð né ráðherranefndin mikil áhrif á hvernig rannsóknaféð nýtist. Eftirlitsnefndin 

telur jafnframt hættu á að almennar áherslur ráðherranefndarinnar og ráðsins rati ekki í 

rannsóknaáætlanir ef ekki finnst hljómgrunnur fyrir þeim hjá rannsóknaráðum landanna.  

 

Norrænu rannsóknaráðherrarnir afhentu síðustu stefnuskýrslu sína um rannsóknarsamstarfið 

á árinu 2011. Frá þeim tíma hefur aðeins verið fjallað um rannsóknasamstarfið í skýrslum þar 

sem greint er frá eftirfylgni ráðherranefndarinnar (MR-U) við stefnum og samstarfsáætlunum.  

 

Æskilegt er að fá stefnuskýrslu rannsóknaráðherranna en hún myndi veita svör við því hvernig 

unnið er að langtímamarkmiðum, hvernig norrænt rannsóknafé nýtist og hvort og þá hvernig 

stjórnmálafólk getur haft áhrif á áherslur rannsóknarstefnunnar. Skýrslan ætti jafnframt að 

veita svör við eftirfarandi spurningum: 

 

 Hvaða hindranir og tækifæri eru fyrir því að unnið sé að framangreindum almennum 

þemum sem ráðherranefndin (MR-U) hefur tekið ákvörðun um? 

 Hvernig tengist norrænt samstarf um rannsóknir öðru samstarfi á sviði nýsköpunar 

og atvinnulífs? Sem dæmi mætti nefna samstarf Norræna rannsóknaráðsins, 

Norrænu nýsköpunarmiðstöðvarinnar og Norrænna orkurannsókna. 

 Hvernig koma önnur fagsvið Norrænu ráðherranefndarinnar að rannsókna-

samstarfinu? 

 Tekst NordForsk að ná markmiði ráðherranefndarinnar (MR-U) um að rannsókna-

ráðin í löndunum fjármagni tvo þriðju hluta rannsókna? 

 Samkvæmt samþykktum og umboði NordForsk á ráðið að vera stefnumótandi 

ráðgjafi ráðherranefndarinnar um menntamál og rannsóknir. Hvernig er hlutverk 

ráðsins skilgreint og hvernig birtist það í verki?  

 Hverjar eru langtímaáætlanir ráðherranefndarinnar (MR-U) fyrir samstarfs-

stofnanirnar fimm: Norrænu kjarneðlisfræðistofnunina (NORDITA), Norrænu 

sjóréttarstofnunina (NIfS), Norrænu stofnunina um Asíurannsóknir (NIAS), Norræna 

eldfjallasetrið (NORDVULK) og Norrænu Samastofnunina (NSI)?  

 Hvernig er best að miðla niðurstöðum norrænna rannsókna til aðila sem taka 

ákvarðanir og almennings? 

Sjónarmið nefndarinnar 

Norræna þekkingar- og menningarnefndin tekur undir ósk eftirlitsnefndarinnar um nánari 

upplýsingar um hvernig norrænt rannsóknafé nýtist og jafnframt hvort og þá hvernig 

stjórnmálafólk eigi að hafa áhrif á hvert rannsóknasamstarfið stefnir. Nefndin óskar auk þess 

eftir svörum við framangreindum spurningum. 

 

Því óskar nefndin eftir því að ráðherranefndin um menntamál og rannsóknir leggi stefnu -

skýrslu um rannsóknasamstarfið fyrir þing Norðurlandaráðs 2017. 

 

Ósló, 25. janúar 2017  
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