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Förslag 

 

Utskottet för kunskap och kultur i Norden föreslår att 

Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet 

att avge en forskningspolitisk redogörelse för det nordiska forskningssamarbetet till 

Nordiska rådets session i Helsingfors 2017 

Bakgrund 

De nordiska forskningsministrarna i Ministerrådet för undervisning (MR-U) har enligt Samar-

betsprogrammet för utbildning och forskning, från 2015, ambitionen att Norden ska utveck la 

sig till en globalt ledande kunskapsregion. De teman ministrarna valt för samarbetet är i kort-

het följande: stödja multidisciplinärt och sektorsövergripande forskningssamarbete mellan 

nationella och nordiska forsknings- och finansieringsorgan; främja forskningssamarbetet 

inom potentiellt excellenta forskningsområden; främja samarbete om och användning av 

forskningsinfrastruktur i Norden. I arbetet med att genomföra den övergripande målsätt-

ningen har MR-U till sin hjälp institutionen NordForsk, samarbetsorganen Nordisk Institut for 

Teoretisk Fysik (NORDITA), Nordisk Institut før Søret (NIfS), Nordisk Institut for Asienstudier 

(NIAS), Nordisk Vulkanologisk Institut (NORDVULK), Nordisk Samisk Institut (NSI).  

 

NordForsks verksamhet med att främja det nordiska forskningssamarbetet bygger på det an-

slag institutionen får från Nordiska ministerrådet samt bidrag från nationella forskningsaktö-

rer/forskningsråd. För 2017 är anslaget från Nordiska ministerrådet drygt 99 miljoner DKK. 

NordForsks strategiska mandat för 2017, som är beslutat av Ämbetsmannakommittén för ut-

bildning och forskning i december 2016, slår fast att NordForsk ska säkerställa att de nation-

ella aktörerna bidrar tillsammans med en summa som är minst dubbelt så stor som den som 

kommer från NordForsks budget (1/3 NordForsk, 2/3 nationell finansiering).  

 

NordForsks syfte, enligt mandatet, är att vara ett samarbetsorgan mellan nationella forsk-

ningsfinansierande organ. NordForsk ska vidare utforma forskningsinitiativ utifrån de nation-

ella forskningsfinansierande organens prioriteringar. Detta kan leda till, vilket Nordiska rå-

dets kontrollkommitté har påpekat i sin rapport om institutionen, att även om en betydande 

del av NordForsks budget kommer från Nordiska ministerrådet har både Nordiska rådet och 

Nordiska ministerrådet begränsad möjlighet till inflytande över vilka forskningsområden som 
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medlen används till. Kontrollkommittén menar dock samtidigt att det finns en risk för att mi-

nisterrådets och rådets övergripande prioriteringar inte resulterar i forskn ingsprogram om 

det inte finns nationell uppbackning från forskningsråden.  

 

De nordiska forskningsministrarna lämnade den senaste forskningspolitiska redogörelsen 

2011. Därefter har forskningssamarbetet endast varit en del av de redogörelser som beskriver 

arbetet med MR-U:s strategier och samarbetsprogram.  

 

För att få svar på hur arbetet med den långsiktiga målsättningen bedrivs, hur de nordiska 

forskningsmedlen används samt om, och i så fall hur, politiken bör ha inflytande över de 

forskningspolitiska prioriteringarna, önskar Nordiska rådet en ny forskningspolitisk redogö-

relse från de nordiska forskningsministrarna. Redogörelsen bör även ge svar  på följande: 

 

 Vilka hinder och möjligheter finns för arbetet med de ovan nämnda övergripande 

teman som Nordiska ministerrådet för utbildning och forskning har beslutat om?  

 Hur kopplas det nordiska samarbetet om forskning, innovation och näringsliv sam-

man? Beskrivningen kan exemplifieras genom samarbetet mellan NordForsk, Nor-

disk Innovation och Nordisk Energiforskning? 

 Vilken tillgång till det nordiska forskningssamarbetet har övriga sektorer i Nordiska 

ministerrådet? 

 Når NordForsk MR-U:s målsättning om 2/3 finansiering från de nationella forsknings-

råden? 

 NordForsk ska enligt stadgar och mandat vara ett policyskapande/policyrådgivande 

organ till MR-U. Hur definieras detta uppdrag och vilka uttryck tar det?  

 Vilka långsiktiga planer har MR-U för de fem samarbetsorganen: NORDITA, NIfS, 

NIAS, NORDVULK och NSI? 

 På vilket sätt förmedlas forskningsresultaten från det nordiska forskningssamarbetet 

så att beslutsfattare och allmänhet bäst kan ta del av dem?  

Utskottets synpunkter 

Liksom kontrollkommittén önskar Utskottet för kunskap och kultur i Norden större kunskap 

om hur de nordiska forskningsmedlen används och om, och i så fall hur, politiken bör påverka 

det nordiska forskningssamarbetet i någon speciell riktning. Utskottet önskar därutöver svar 

på ovan nämnda frågor. 

 

Utskottet önskar därför att Ministerrådet för undervisning och forskning lämnar en fors k-

ningspolitisk redogörelse till Nordiska rådets session 2017. 
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