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MINISTERRÅDSFÖRSLAG 

Till 

Nordiska Rådet 
Kopia 

 
Från 

Ministerrådet för utbildning och forskning (MR-U) 
Ämne 

 
 

Förändring av NordForsks stadgar  

ÄK-U har beslutat om förändring av NordForsks stadgar (beslut 19 mars 2013 
och genom skriftlig procedur). Beslutet rörde både styrelsens 
sammansättning och övriga stadgar. MR-U bekräftade ÄK-Us beslut i 
september 2013. Bakgrunden till besluten är den översyn av det nordiska 
forskningssamarbetet som MR-U initierade 2011.  
 
Förändringarna syftade bland annat till att  
 

- tydliggöra NordForsks roll som samarbetsorgan och mötesplats 
för forskningsråden enligt en forskningsrådsmodell. 

- tydliggöra NordForsks relation till ministerrådet i syfte att öka 
dialogen mellan dessa och hantera behov av tvärsektoriell 
koordinering.  

- etablera en mer ändamålsenlig styrelsesammansättning och en 
bredare rådgivande struktur till styrelsen i syfte att öka 
styrelsens effektivitet och NordForsks legitimitet. 

- klargöra NordForsks övergripande mål med fokus på nordisk 
nytta.  

- hantera Grönlands, Färöarnas och Ålands förfrågan om 
styrelserepresentation.  

 
Vad gäller styrelsens sammansättning innebär besluten att styrelsen består 
av sex styrelseledamöter och fyra observatörer:  
 

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

 
- 1 styrelseledamot från de nordiska universitetens och högskolornas 

samarbetsorganisation (NUS), nominerad av NUS. 
 

- 1 observatör utnämnd av Nordiska ministerrådets sekretariat. 
 

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

 
En representant för NordForsks personal äger rätt att delta i styrelsens 
arbete enligt domicillandets medbestämmanderegler. 
 
Grönlands, Färöarnas och Ålands representation i NordForsks styrelse är 
densamma som tidigare, dvs. de är observatörer i styrelsen.  
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Förändringarna av NordForsks stadgar redovisas i bifogad sammanställning. 
 
Förändringarna av NordForsks stadgar får inga budgetmässiga konsekvenser. 
 
Avvikelser från normalstadgarna för Nordiska ministerrådets institutioner ska 
godkännas av MR-SAM. Beslutet om förändring av NordForsks stadgar ska 
därmed bekräftas av MR-SAM hösten 2013. De nya stadgarna ska träda i 
kraft 1 januari 2014.  
 
 
 
 


