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Ráðherranefndartillaga um að beinni fjármögnun norrænu 
samstarfsstofnananna verði hætt í áföngum 
 
 

1. Samantekt 
Norræna ráðherranefndin flytur hér tillögu um að beinni norrænni fjármögnun 

fjögurra samstarfsstofnana verði hætt í áföngum. Þær eru Norræna kjarneðlisfræði-

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

Asíurannsóknir (NIAS) og Norræna eldfjallasetrið (NORDVULK).  

 

Í tillögunni er sett upp módel um hvernig beinni fjármögnun stofnananna verði hætt í 

áföngum á árunum 2020–2022. Þeim fjármunum sem losna verði varið til örvunar á 

norrænu rannsóknasamstarfi með fjármögnunarleiðum Norræna rannsóknaráðsins 

(NordForsk). Samstarfsstofnanirnar munu geta sótt um styrki eftir umræddum 

fjármögnunarleiðum.   

 

Norðurlandaráði var greint frá þessum áformum á Norðurlandaráðsþinginu í Helsinki í 

nóvember 2017, í skýrslunni um rannsóknastefnu og á fundi norrænu þekkingar- og 

menningarnefndarinnar. Við afgreiðslu fjárhagsáætlunar ársins 2018 sömdu Norræna 

ráðherranefndin og Norðurlandaráð um að fljótlega yrði lögð fram ráðherranefndar-

tillaga um fjármögnun samstarfsstofnananna.  

 

Ráðherranefndin gaf samstarfsstofnunum og gistiháskólum þeirra kost á að tjá sig 

um ákvarðanir og mat ráðherranefndarinnar (MR-U) og embættismannanefndarinnar 

(EK-U) um menntamál og rannsóknir. Ráðherranefndin og embættismannanefndin 

fóru yfir þeirra sjónarmið áður en ráðherranefndartillagan var lögð fram. 

 

 

2. Bakgrunnur 
Árið 2011 réðst Norræna ráðherranefndin í endurskoðun á norrænu rannsókna-

samstarfi. Niðurstöður hennar voru birtar í skýrslunni „Vilja till forskning?“ sem unnin 

var af háttsettum sérfræðingahópi. Í skýrslunni voru ýmsar tillögur um umbætur og 

frekari eflingu norræns rannsóknasamstarfs.  

 

Í skýrslunni „Vilja till forskning?“ var einnig mælt með því að fimm norrænar 

samstarfsstofnanir yrðu alfarið í umsjón landanna. Þær eru Norræna kjarneðlisfræði-

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

Asíurannsóknir (NIAS), Norræna eldfjallasetrið (NORDVULK) og Norræna 
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Samastofnunin (NSI). Löndin tóku við umsjón með stofnunum í kjölfar breytinga sem 

gerðar voru á árunum 2004 og 2005 en Norræna ráðherranefndin stóð og stendur enn 

fyrir grunnfjármögnun stofnananna. Ástæðan fyrir því að ákveðið var á sínum tíma að 

veita nokkrum norrænum stofnunum fasta fjárveitingu virðist nú úrelt í ljósi 

núverandi rannsóknastefnu og forgangsröðunar hennar og eins vegna þess að 

rannsóknir eru nú stundaðar í mun fjölbreyttara umhverfi en áður.  

 

Samstarfsstofnanirnar fá samtals 22.699 þús. DKK úr fjárhagsáætlun Norrænu 

ráðherranefndarinnar (fjárhagsáætlun 2017) til grunnfjármögnunar á starfseminni. Sú 

upphæð skiptist þannig að NORDITA fær 9.320 þús. DKK, NIfS 2.778 þús. DKK, NIAS 

4.403 þús. DKK og NORDVULK 4.498 þús. DKK. Norræna Samastofnunin (NSI) fær 

1.700 þús. DKK. Nemur þetta tæplega 19% af fjármagni MR-U til rannsókna á árinu 

2017. 

 

Stofnanir MR-U fylgdu eftir þeim tillögum um samstarfsstofnanirnar sem fram komu 

í skýrslunni „Vilja till forskning?“. Snemma árs 2014 var NordForsk falið að meta 

samstarfsstofnanirnar, greina og meta framtíðaráherslur þeirra og á grundvelli þessa 

að leggja drög að hugsanlegri fjármögnun á starfsemi samstarfsstofnananna, þar á 

meðal að leiðir til fjármögnunar. Samtímis var tekin grundvallarákvörðun um að 

hætta beinni fjármögnun og yfirfæra fjármagnið til NordForsk frá 1. janúar 2017.  

 

Það tók NordForsk lengri tíma en búist var við að undirbúa nýjar fjármögnunarleiðir. 

Ný fjármögnunarleið NordForsk á samkeppnisgrundvelli, „University Hubs“, reyndist 

ekki henta fyrir samstarfsstofnanirnar. Fresta þurfti framkvæmd ákvörðunarinnar og 

framlengja gildandi samninga við samstarfsstofnanirnar. Þá óskaði MR-U eftir því að 

samstarfsstofnunum og gestgjafastofnunum þeirra gæfist lengri tími til undirbúnings 

og hún vildi tryggja að tími gæfist til ítarlegs samráðs við Norðurlandaráð. Norræna 

Samastofnunin (NSI) var síðar tekin út úr ferlinu vegna sérstöðu hennar sem 

þekkingarumhverfis fyrir upprunalegt fólk. 

 

Við gerð ráðherranefndartillögunnar um breytta fjármögnun samstarfsstofnana var 

gestgjafastofnununum gefinn kostur á að tjá sig um tillöguna. Allar fjórar gestgjafa-

stofnanir vilja halda fjárveitingunni. Leggja þær áherslu á mikilvægi traustrar grunn-

fjármögnunar til að geta laðað að sér starfsemi og rannsóknafé. Þá geta þær þess að 

norrænni vídd stofnananna sé stefnt í hættu ef fjármögnun verði hætt. Þá sætir 

NordForsk gagnrýni.  

 

 

3. Tillaga 
Ástæðan fyrir því að MR-U ákvað að íhuga breyttar forsendur fyrir fjármögnun er ekki 

óánægja með störf samstarfsstofnananna. Mat á stofnununum sýndi fram á mikil 

gæði starfsins og að það skapi mikinn norrænan virðisauka.  

 

Engu að síður mæla ýmis rök með því að fjármögnuninni verði breytt.  
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Í fyrsta lagi eiga áherslur í norrænu rannsóknasamstarfi að mótast af rannsókna-

stefnu landanna eins og hún birtist í áherslum rannsóknaráðanna. Mat rannsóknaráða 

landanna og Norræna rannsóknaráðsins á aftur á móti að byggja á mati rannsókna-

umhverfanna. 

Í öðru lagi felur núverandi fjármögnunarmódel í sér að töluverður hluti hins 

takmarkaða fjármagns sem veitt er til norrænna rannsókna fer í fasta 

grunnfjármögnun stofnana á ákveðnum fagsviðum. Gerist það án allrar samkeppni og 

hvorki út frá rannsóknastefnu né vísindalegu mati.  

 

Í þriðja lagi hafa orðið breytingar á þekkingarþörf og samfélagsáskorunum sem kalla 

á breytingar á fjármögnunarleiðum og rannsóknastofnunum. Þær breytingar hafa átt 

sér stað og eiga sér stað í löndunum og þurfa einnig að gerast á norrænum vettvangi.  

 

Að lokum: Hvorki skrifstofa Norrænu ráðherranefndarinnar né embættismannefndin 

(EK-U) hafa bolmagn eða forsendur til að meta og forgangsraða út frá áherslum 

rannsóknastefnunnar eða fylgjast með þannig stofnunum á fullnægjandi hátt.  

 

Á heildina litið þýðir þetta að Norræna ráðherranefndin á ekki að fjármagna fyrirfram 

ákveðnar rannsóknastofnanir. Bein fjármögnun af þessu tagi brýtur einnig í bága við 

meginregluna um sveigjanleika í gerð fjárhagsáætlunar. 

 

Í ljósi þessa hefur EK-U sett upp módel um hvernig beinni fjármögnun samstarfs-

stofnana verði hætt í áföngum á árunum 2020–2022. Módelið felur í sér 25% 

skerðingu á ári: 2019 (100% fjármögnun), 2020 (75%), 2021 (50%), 2022 (25%), 2023 

(0%). Embættismannanefndin ákvað einnig að hefja samráð við NordForsk og fela 

ráðinu að þróa og framkvæma áætlun og formlegar auglýsingar um styrki sem 

gistiháskólarnir/samstarfsstofnanirnar geta sótt um. 

 

Fjármagni sem losnar verði varið til örvunar á norrænu rannsóknasamstarfi eftir einni 

eða fleiri fjármögnunarleiðum á vegum NordForsk. Samstarfsstofnanirnar munu geta 

sótt um styrki eftir umræddum fjármögnunarleiðum.  

 

Ráðherrarnir létu í skýrslu sinni um rannsóknastefnu í ljós þá ósk sína að auka áherslu 

á samstarf vísindamanna, einkum aðgerðir á sviði rannsóknamenntunar, 

starfsmannaskipti og tengslanet yngri fræðimanna til að tryggja að samstarfsfletir 

fyrir norræna fræðimenn verði einnig til staðar í framtíðinni. Aðgerðir sem þessar 

geta lagt grunninn að efldu norrænu rannsóknasamstarfi og jafnframt hentað 

samstarfsstofnununum. Þrátt fyrir að stofnanirnar fái ekki beinar fjárveitingar frá 

ráðherranefndinni er það mat EK-U að þær hafi byggt upp starfsemi sem skapi 

norrænan virðisauka og að hann megi ekki glatast. Hágæðastarfsemi samstarfs-

stofnananna eigi því framvegis að geta sótt um styrki sem NordForsk auglýsir 

formlega á samkeppnisgrundvelli. Fjármagn sem verður yfirfært til NordForsk gefur 

kost á því að hefja slíkar aðgerðir fyrr og af meiri krafti en ella. 

 

Í umsögnum gistiháskólanna kemur fram að þær breytingar sem lagðar eru til geti 

orðið þolraun fyrir stofnanirnar og styðja þeir ekki ákvörðun og mat MR-U og EK-U. 
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Ráðherrunum er um mun að breytingarnar verði gerðar innan ramma sem er verjandi 

fyrir samstarfsstofnanirnar og gistiháskóla þeirra. Sama á við um NordForsk en þess 

er vænst að rannsóknaráðið skapi fjármögnunarleiðir fyrir samstarfsstofnanirnar á 

opnum samkeppnisgrundvelli þar sem styrkir eru veittir á grundvelli gæða og 

norræns virðisauka. Æskilegt er að aðlögunartímabilið verði nægilega langt.  

 

Þrátt fyrir að norrænni fjármögnun verði hætt vill MR-U gera sitt til þess að ferlið fari 

vel fram. Það módel sem lagt er til felur í sér fyrirsjáanleika fyrir samstarfs-

stofnanirnar og veitir jafnframt gestgjafalöndunum, samstarfsstofnunum og 

gestgjafastofnunum (háskólum) tíma og tækifæri til að aðlaga sig breyttum 

aðstæðum, finna nýjar fjármögnunarleiðir og þróa hugsanlega ný landsbundin 

fjármögnunarmódel. Jafnframt gæfist norrænum umhverfum sem starfa með og 

gegnum samstarfsstofnanirnar kostur á að standa að sameiginlegri fjármögnum á 

ákveðnum þáttum starfseminnar. NordForsk gæfist tími til að þróa og innleiða 

hentugar fjármögnunarleiðir á samkeppnisgrundvelli. 

 

Skrifstofu Norrænu ráðherranefndarinnar verður falið að gera rammasamninga fyrir 

tímabilið 2019–2022 við gestgjafastofnanir NORDITA, NIfS, NIAS og NORDVULK út 

frá þessu módeli.  

 

 

4. Greining áhrifa á börn og ungmenni, jafnrétti og sjálfbæra þróun 
Ekki er gert ráð fyrir að tillagan hafi afleiðingar fyrir börn og ungmenni, jafnrétti eða 

sjálfbæra þróun.  

 

 

5. Samstarfið/skipulag 
Umbætur sem gerðar voru í aldarbyrjun fólu í sér að löndin tóku við umsjón með 

samstarfsstofnununum. Nú eru örfáar stofnanir í lagalegri og stjórnsýslulegri umsjón 

umræddra gistiháskóla. Um tengsl ráðherranefndarinnar við samstarfsstofnanirnar er 

fjallað í rammasamningum sem ráðherranefndin gerir til fleiri ára í senn við gisti-

háskólana en þeir eru stjórnsýslustofnunin í þessu sambandi. Rammasamningarnir 

ganga úr gildi þegar beinni norrænni fjármögnun lýkur. 

 
Í ráðherranefndartillögunni felst að fjármögnunarstofnanir rannsókna í löndunum 
(rannsóknaráð o.þ.h.) og NordForsk gegni mikilvægu hlutverki í rannsókna-
samstarfinu. Tillagan felur í sér aukinn sveigjanleika, mikilvægi og gæði í norrænu 
samstarfi sökum þess að áherslurnar miðast í auknum mæli við áherslur 
rannsóknaráðanna (eða sambærilegra fjármögnunaraðila rannsókna) hverju sinni, að 
fjármögnun rannsókna er tímabundin og að styrkir eru auglýstir formlega á 
samkeppnisgrundvelli út frá norrænu notagildi og vísindalegum gæðum 
rannsóknanna. EK-U vill jafnframt beita sér áfram fyrir því að þróa gæðaáherslur og 
starfsemi NordForsk enn frekar til þess að NordForsk megni að ná settum 
markmiðum.  
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6. Fjárhagsáætlun/Áhrif á fé og mannauð 
Allar fjárveitingar til samstarfsstofnana, að undanskilinni fjárveitingu til Norrænu 

Samastofnunarinnar, munu í samræmi við árlega ákvörðun um fjárhagsáætlun verða 

yfirfærðar til NordForsk sem fær það verkefni að búa í haginn fyrir hentugar 

fjármögnunarleiðir á samkeppnisgrundvelli eins og greint var frá hér að framan.  

 

 


