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UTSKOTTSFÖRSLAG 

 

 

 

Utskottsförslag om ett Nordiskt forskningspo-

litiskt dialogforum  
 

 

1. Utskottets förslag 

 Näringsutskottet föreslår att 

Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet 

att hösten 2014 arrangera ett nordiskt forskningspolitiskt dialogfo-

rum, där alla relevanta aktörerna inom forskningsområdet samlas 

för forskningspolitisk debatt  

 

att ett nordiskt forskningspolitiskt dialogforum används för att få 

input till prioriteringar och visioner för det nordiska forsknings-

samarbetet  

 

att ett nordiskt forskningspolitiskt dialogforum arrangeras vart an-

nat år, eller vid behov, när t.ex. nya handlingsplaner eller strate-

gier implementeras inom det nordiska forskningssamarbetet, och 

att det också tas hänsyn till de i förslaget formulerade synpunkter 

och rekommendationer 

 

att ta förslaget i beaktande i utarbetningen av NordForsks nya 

mål- och resultatkontrakt, som skall träda i kraft 2014 

2. Bakgrund 

Inom det nordiska forskningssamarbetet finns i dagsläget ett behov för 

mera transparens, öppenhet och involvering. Det är viktigt att det nor-

diska forskningssamarbetet har bättre legitimitet och att information om 

vad som händer inom området distribueras bättre. Det saknas en mötes-

plattform, där relevanta nordiska aktörer på alla nivåer och sektorer i 
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samhället kan samlas för att diskutera prioriteringar för det nordiska 

forskningssamarbetet. 

 

NORIA, det nordiska forsknings- och innovationsområdet, grundades av 

Nordiska ministerrådet (NMR) 2004. NORIA blev etablerad inom det euro-

peiska forskningsområdet (ERA, European Research Area), med avsikt att 

utveckla den europeiska forskningspolitiken. NORIAs vision är att göra 

nordisk forskning och innovation globalt förande genom ett förstärkt nor-

diskt samarbete. Detta ledde bl.a. till etableringen av NordForsk och Nor-

dic Innovation. I 2010 antog Nordiska rådet framställningen om vidareut-

veckling av det nordiska forsknings- och innovationsområdet – NORIA 

(Fremst. 4/2010/näring). Där rekommenderar Nordiska rådet att Nordiska 

ministerrådet initierar en kartläggning av NORIA. Framställningen upp-

rätthålls fortfarande. Redan 2004 när NORIA blev etablerat märktes ett 

behov för ett dialogforum for nordisk forskningspolitik. Intentionen var att 

upprätta ett sådant forum då NORIA blev etablerad av NMR. Det genom-

fördes dock aldrig. 

 

Topforskningsinitiativet (TFI) har varit den största gemensamma nordiska 

satsningen inom forskning och innovation någonsin. Projektet är avslutat 

och behöver uppföljning. Högnivågruppens rapport ”Vilja till forskning” 

och rekommendationerna i den är snart slutbehandlade. Frågan är, vad 

skall ske framöver?  

3. Remissbehandling 

Förslaget har inte varit till remissbehandling, men sekretariatet har varit i 

dialog med olika relevanta aktörer. 

4. Utskottets synpunkter 

Näringsutskottet och kultur- och utbildningsutskottet anser, att det är vik-

tigt att upprätta ett nordiskt forskningspolitiskt dialogforum. Detta kunde 

fungera som den nu saknade mötesplattformen, inkludera alla relevanta 

nordiska aktörer på alla nivåer och sektorer i samhället, och fungera som 

ett forum för forskningspolitisk dialog och samarbete.  

 

Dialogforumets mål är att skapa en mötesplattform, där forskningsansva-

riga ministrar, forskarna, tjänstemän, politikerna, de nationella forsk-

ningsråden – alla aktörerna inom forskningsområdet – samlas för forsk-

ningspolitisk debatt, där de har delaktighet i utvecklingen av det nordiska 

forskningssamarbetet. Diskussioner kunde föras om överordnade teman, 

som skall satsas på, t.ex. välfärd, klimat, kreativa industrier osv. Målet är 

att få förstärkt och formaliserat dialogen och att säkra större parlamenta-

riskt inflytande över prioriteringar och en ökad förankring bland de olika 

aktörerna, inte minst de nationella forskningsråden.  Det är viktigt att de 

centrala aktörer kan identifiera sig och stödja de prioriteringar som valts. 

Då blir aktörerna också naturligt mera involverade. Det är viktigt att man 

relativt tidigt i processen får möjlighet att diskutera prioriteringar – att få 

vara med i processen innan allt redan är beslutat.  

 

Näringsutskottet och kultur- och utbildningsutskottet anser, att ett nor-

diskt forskningspolitiskt dialogforum behövs för att ge legitimitet till det 

nordiska forskningssamarbetet, och dessutom för att dela information om 

vad som händer inom det nordiska forskningssamarbetet. Forumet behövs 

också för att främja transparens, öppenhet och involvering.  

 

Ett bra exempel på ett liknande arrangemang finns redan inom det nor-

diska kulturområdet. Inom de senaste fem åren har NMR arrangerat ett 

Kulturforum, där kulturaktörerna träffas till en workshop/ett forum. Ett 

bra exempel på en ökad involvering är att NMR inbjöd kulturaktörerna till 

att komma med input till utformningen av den nya strategin på kulturom-
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rådet för 2013-20. Detta upplevdes som ett öppen och konstruktiv pro-

cess. 

 

I Norden är NordForsk den viktigaste organisationen inom nordisk forsk-

ning. I NordForsks strategi står det att NordForsk ska agera i syfte att 

skapa fora för bred debatt och dialog om nordisk forskning och forsk-

ningspolicy. Utöver det står det i NordForsks stadgar, att det faller inom 

ramen för NordForsks uppdrag att ta initiativ till att skapa ett forum för 

forskningspolitisk debatt. NordForsk får snart nya stadgar och en ny sty-

relse, som består av färre medlemmar än tidigare. Ett dialogforum kunde 

vara med till at säkra fortsatt bred förankring och deltagelse av aktörer. 

Ytterligare, i förhållandet till att NordForsk skall utveckla en ny strategi 

2014, och få ett nytt mål- och resultatkontrakt som träder i kraft 2014 

anser utskottet att det är idealistisk att arrangera ett Nordiskt Forskarfo-

rum på hösten 2014. Där kan relevanta aktörer få möjlighet för att ge in-

put till prioriteringar och visioner för det nordiska forskningssamarbetet.  

 

5. Konklusion 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår näringsutskottet att 

Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet 

att hösten 2014 arrangera ett nordiskt forskningspolitiskt dialogfo-

rum, där alla relevanta aktörerna inom forskningsområdet samlas 

för forskningspolitiskt debatt 

 

att ett nordiskt forskningspolitiskt dialogforum används för att få 

input till prioriteringar och visioner för det nordiska forsknings-

samarbetet  

 

att ett nordiskt forskningspolitiskt dialogforum arrangeras vart an-

nat år, eller vid behov, när t.ex. nya handlingsplaner eller strate-

gier implementeras inom det nordiska forskningssamarbetet, och 

att det också tas hänsyn till de i förslaget formulerade synpunkter 

och rekommendationer.  

 

att ta förslaget i beaktande i utarbetningen av NordForsks nya 

mål- och resultatkontrakt, som skall träda i kraft 2014 
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