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RÁÐHERRANEFNDARTILLAGA 

Til 

Norðurlandaráðs 
Afrit 

 
Frá 

Norrænu ráðherranefndinni um menntun og rannsóknir (MR-U) 
Efni 

 

 

Breytingar á starfsreglum NordForsk  

EK-U (embættismannanefndin um menntun og rannsóknir) hefur tekið 
skriflega ákvörðun (19. mars 2013) um breytingar á starfsreglum NordForsk. 
Ákvörðunin varðar samsetningu stjórnar og aðrar starfsreglur. MR–U 
(ráðherranefndin um menntun og rannsóknir) staðfesti ákvörðun EK–U í 
september 2013. Aðdragandi ákvörðunarinnar er sú endurskoðun á norrænu 
rannsóknasamstarfi sem MR–U átti frumkvæði að á árinu 2011.  
 
Markmiðið með breytingunum var meðal annars að  
 

- kveða skýrar á um hlutverk NordForsk sem samstarfs- og 
fundarvettvangs rannsóknarráðanna í samræmi við fyrirkomulag 
rannsóknaráðanna; 

- kveða skýrar á um tengsl NordForsk við ráðherranefndina með 
það fyrir augum að auka samráð þessara aðila og mæta þörf á 
samræmingu þvert á fagsvið;  

- koma á tilhlýðilegri samsetningu stjórnar og breikka grundvöll 
ráðgjafar til stjórnar í því skyni að auka skilvirkni stjórnarinnar og 
lögmæti NordForsk; 

- kveða skýrar á um almenn markmið NordForsk þar sem áhersla 
er lögð á norrænt notagildi;  

- afgreiða fyrirspurn Grænlendinga, Færeyinga og Álendinga um 
sæti í stjórninni.  

 
Varðandi samsetningu stjórnar þá þýðir ákvörðunin að stjórnina skipa sex 
stjórnarmenn og fjórir áheyrnarfulltrúar:  
 

- 5 stjórnarmenn frá stofnunum sem fjármagna rannsóknir í norrænu 
löndunum (ráð/stjórnir o.þ.h.) og sem tilnefndir eru af viðkomandi 
ráðherra; 

 
- 1 stjórnarmaður frá samstarfsstofnun norrænna háskóla (NUS) sem 

NUS tilnefnir; 
 

- 1 áheyrnarfulltrúi sem skrifstofa Norrænu ráðherranefndarinnar 
tilnefnir; 

 
- 3 áheyrnarfulltrúar frá stofnunum sem fjármagna rannsóknir á 

Grænlandi, í Færeyjum og Álandseyjum og sem tilnefndir eru af 
viðkomandi ráðherra. 
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Starfsmannafulltrúa NordForsk er heimilt að taka þátt í stjórnarstörfum í 
samræmi við reglur aðseturslandsins um þátttöku í ákvarðanatöku. 
 
Seta Grænlendinga, Færeyinga og Álendinga í stjórn NordForsk er sú sama 
og áður þar sem þeir eru áheyrnarfulltrúar í stjórninni.  
 
Greint er frá breytingum á starfsreglum NordForsk í hjálögðu yfirliti. 
 
Breytingar á starfsreglum NordForsk mega ekki hafa aukinn kostnað í för 
með sér. 
 
MR–SAM (samstarfsráðherrarnir) þurfa að samþykkja frávik frá almennum 
starfsreglum fyrir stofnanir Norrænu ráðherranefndarinnar. MR–SAM 
(samstarfsráðherrarnir) þurfa því að taka ákvörðun um breytingar á starfs-
reglum NordForsk á haustdögum 2013. Nýjar starfsreglur skulu ganga í gildi 
1. janúar 2014.  
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