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BETÄNKANDE ÖVER 

MINISTERRÅDSFÖRSLAG 

Näringsutskottets betänkande över 

 

Ministerrådsförslag om nya stadgar och sam-

mansättning av NordForsk 

1. Utskottets förslag 

 

Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet  

att, med hänvisning till Ålandsdokumentet, ge Åland, Färöarna och 

Grönland samma status som de övriga nordiska länderna i styrel-

sen, istället för bara observatörsstatus 

att genomföra ministerrådsförslaget B 296/näring om nya stadgar 

och sammansättning av NordForsk som det beskrivs i minister-

rådsförslaget och under beaktande av de synpunkter som framförs 

i betänkandet 

2. Bakgrund 

Näringsutskottet har mottagit ministerrådsförslaget B 296/näring om nya 

stadgar och sammansättning av NordForsk.  

 

Ämbetsmannakommittéen för utbildning och forskning (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. Ministerrådet för utbildning och forskning (MR-U) bekräf-

tade 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 mötes-

plats för forskningsråden enligt en forskningsrådsmodell. 
- tydliggöra NordForsks relation till ministerrådet i syfte att öka 

dialogen mellan dessa och hantera behov av tvärsektoriell ko-

ordinering.  
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- 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 styrel-

serepresentation.  

 

Vad gäller styrelsens sammansättning innebär besluten att styrelsen be-

står av sex styrelseledamöter och fyra observatörer:  

 

- fem styrelseledamöter från de nationella organen för forskningsfi-

nansiering (råd/styrelser etc.) i de nordiska länderna, nominerade 

av ansvarig minister 

 

- en styrelseledamot från de nordiska universitetens och högskolor-

nas samarbetsorganisation (NUS), nominerad av NUS 

 

- en observatör utnämnd av Nordiska ministerrådets sekretariat 

 

- tre observatörer för de nationella organen för forskningsfinansie-

ring 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.  

 

Förändringarna av NordForsks stadgar redovisas i bifogad sammanställ-

ning. 

 

Förändringarna av NordForsks stadgar får inga budgetmässiga konsekven-

ser. 

 

Avvikelser från normalstadgarna för Nordiska ministerrådets institutioner 

ska godkännas av Nordiska samarbetsministrarna (MR-SAM). Beslutet om 

förändring av NordForsks stadgar ska därmed bekräftas av MR-SAM hös-

ten 2013. De nya stadgarna ska träda i kraft 1 januari 2014.  

3. Remissbehandling 

Näringsutskottet har huvudansvar för Nordiska rådets behandling av mi-

nisterrådsförslaget B 296/näring. Förslaget berör också kultur- och utbild-

ningsutskottet och arbetsgruppen under dessa två utskott: Arbetsgruppen 

för innovation, forskning och utbildning. Förslaget har varit till värdering 

på näringsutskottets och kultur- och utbildningsutskottets gemensamma 

möte den 24 september 2013 i Tórshavn, där Daniel Holmberg från Nor-

diska ministerrådet för utbildning och forskning redogjorde för statusen 

för det nordiska forskningssamarbetet.  

4. Utskottets synpunkter 

Generellt ser näringsutskottet positivt på de nya stadgarna. Dock har ut-

skottet följande synpunkter.  

 

Utskottet anser, att den nya sammansättningen av styrelsen orsakar, att 

synen på forskningen blir för nyttoorienterad och instrumentell. Enligt för-

slaget skulle styrelsen få fem styrelsemedlemmar och fyra observatörer 

från administrativa forskningsorganer och bara en från universitetsmiljön, 

i motsättning till tre enligt de gamla stadgarna. Utskottet menar, att detta 

signalerar mer nyttotänkande framför fri och oavhängig forskning. 
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Ytterligare, vad gäller styrelsens sammansättning, anser näringsutskottet, 

med hänvisning till Ålandsdokumentet, att Åland, Färöarna och Grönland 

skall ha samma status som de övriga nordiska länderna, istället för bara 

observatörsstatus. Enligt Ålandsdokumentet, som antogs av de nordiska 

samarbetsministrarna 2007, jämställs Åland, Färöarna och Grönland, på 

vissa punkter, med de övriga nordiska länderna inom ramen för det nor-

diska samarbetet. Bland annat kan de självstyrande områdena ges möj-

lighet att bli fullbördiga medlemmar av de gemensamma nordiska institut-

ionerna.  

 

Utskottet noterar, att en ny referensgrupp nedsättas (jmf stadgarna, 

punkt 6.1.) och har en uppgift att vara rådgivande till styrelsen. ”Med-

lemmarna ska ha en ingående kunskap om forskning, forskarutbildning, 

samt innovations- och forskningspolitik. Gruppen kan bestå av näringsli-

vet, de nationella organen för forskningsfinansiering i Estland, Lettland 

och Litauen, Nordisk Innovation, och övriga forskningsfinansierade organ” 

Utskottet anser, att här kunde universitetsmiljön, t.ex. i form av represen-

tanter av forskarna själv vara representerade. Ytterligare påpekar utskot-

tet, att det inte finns upplysningar om referensgruppens storlek.  

 

Utskottet anser också, att det fortsatt finns behov för ett forskningspoli-

tiskt dialogforum (jmf stadgarna, punkt 2.4.5). Referensgruppen, med 

NordForsks styrelse som aktiv aktör, kunde användas till att utveckla ett 

sådant forum.  

 

Utskottet önskar också se att forskning, innovation och utbildning (Kun-

skapstriangeln) knyts tätare ihop, samt att se tätare tvärsektoriellt sam-

arbete mellan NordForsk och Nordic Innovation. Enligt NordForsks mål- 

och resultatkontrakt förväntas NordForsk samarbeta med Nordic Innovat-

ion på områden av gemensam relevans. Mål- och resultatkontrakten är 

inte juridiskt bindande, och därmed finns det en risk, att det blir oförplikt-

ande och att ett tvärsektoriellt samarbete inte blir säkrad.  

 

Avslutningsvis, utskottet kan generellt stödja förslaget om de nya stad-

garna och sammansättning av NordForsk, men önskar att de synpunkter 

som framförs ovan tas i beaktande. 

5. Konklusion 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår Näringsutskottet att 

Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet 

att, med hänvisning till Ålandsdokumentet, ge Åland, Färöarna och 

Grönland samma status som de övriga nordiska länderna i styrel-

sen, istället för bara observatörsstatus 

att genomföra ministerrådsförslaget B 296/näring om nya stadgar 

och sammansättning av NordForsk som det beskrivs i minister-

rådsförslaget och under beaktande av de synpunkter som framförs 

i betänkandet 

 

 

Oslo 29 oktober 2013 

Arto Pirttilahti (cent) 

Cecilie Tenfjord-Toftby (M), ordfö-

rande 

Eeva-Johanna Eloranta (sd) 

Erling Bonnesen (V) 

Höskuldur Þórhallsson (F) 

Katarina Köhler (S)  

 

Kjell-Idar Juvik (A) 

Ruth Mari Grung (A) 

Sivert Haugen Bjørnstad (FrP) 

Steingrímur Sigfússon (VG)  

Torgeir Knag Fylkesnes (sv) 

Wille Valve (MÅ) 
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Nya stadgar och sammansättning av NordForsk 
ÄK-U har beslutat om förändring av NordForsks stadgar (beslut 19 mars 

2013 och genom skriftlig procedur). Beslutet rörde både styrelsens sam-

mansättning och övriga stadgar. MR-U bekräftade ÄK-Us beslut i septem-

ber 2013. Bakgrunden till besluten är den översyn av det nordiska forsk-

ningssamarbetet som MR-U initierade 2011.  

 

Förändringarna syftade bland annat till att  

 

- tydliggöra NordForsks roll som samarbetsorgan och mötes-

plats för forskningsråden enligt en forskningsrådsmodell. 
- tydliggöra NordForsks relation till ministerrådet i syfte att öka 

dialogen mellan dessa och hantera behov av tvärsektoriell ko-

ordinering.  

- 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 styrel-

serepresentation.  

 

Vad gäller styrelsens sammansättning innebär besluten att styrelsen be-

står av sex styrelseledamöter och fyra observatörer:  

 

- 5 styrelseledamöter från de nationella organen för forskningsfi-

nansiering (råd/styrelser etc.) i de nordiska länderna, nominerade 

av ansvarig minister. 

 

- 1 styrelseledamot från de nordiska universitetens och högskolor-

nas 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 sammanställ-

ning. 

 

Förändringarna av NordForsks stadgar får inga budgetmässiga konsekven-

ser. 

 

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.  
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Bilaga: Nya stadgar



NordForsk - nya stadgar  
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Bilaga: Nya stadgar 
 

Punkt Nuvarande stadgar Ny 

punkt 

Förslag till nya stadgar  Kommentarer 

1. Övergripande mål 

1.1 NordForsks övergripande mål är att 

bidra till att befästa och vidareut-

veckla Norden som en av världens 

mest dynamiska regioner för forskning 

och innovation och därigenom för-

stärka ländernas internationella kon-

kurrenskraft och säkra befolkningens 

levnadsvillkor. 

1.1 NordForsks uppgift är att befrämja och vi-

dareföra det nordiska samarbetet inom ra-

men för dess mandat. NordForsks alla verk-

samhetsformer och aktiviteter bör syfta till 

en hög nordisk profil och bidra till den nor-

diska nyttan så att verksamheten skapar ett 

nordiskt mervärde utöver de rent fackliga 

samarbetsresultaten. 

 

NordForsk utgör en del av Nordiska Mi-

nisterrådets organisation. Vid NordForsks 

utåtriktade aktiviteter ska sambandet mel-

lan Nordiska Ministerrådet och NordForsk 

därför göras tydligt i syfte att stärka den 

nordiska profilen. 

 

Ursprungliga texten stryks ef-

tersom den inte tillför något 

och i hög grad uttrycker 

samma sak som 1.2.  

 

Texten ersätts med normal-

stadgar, vilka fokuserar på att 

NordForsks verksamhet ska bi-

dra till nordiskt mervärde. 

1.2 NordForsk har som huvuduppgift att 

främja ett effektivt samarbete mellan 

de nordiska länderna i fråga om forsk-

ning och forskarutbildning av högsta 

internationella kvalitet. Syftet är där-

vid att bidra till forskningens fortsatta 

utveckling och utnyttjandet av dess 

resultat i undervisning, till innovation i 

näringslivet, i administrativa/politiska 

beslutsprocesser och som grundval för 

att förbättra befolkningarnas levnads-

villkor. 

 

1.2 NordForsk har som övergripande mål att 

främja ett effektivt samarbete mellan de 

nordiska länderna i fråga om forskning och 

forskarutbildning av högsta internationella 

kvalitet.  

Ordet ”övergripande” i stället 

för ”huvuduppgift”.  

 

Andra meningen stryks. Det 

finns inte samma behov av att i 

stadgarna mångordigt beskriva 

vad NordForsk ska göra, jäm-

fört med tidpunkten då Nord-

Forsk etablerades.   
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Punkt Nuvarande stadgar Ny 

punkt 

Förslag till nya stadgar Kommentarer 

1. Övergripande mål - fortsättning 

1.3 NordForsk skall koncentrera sin insats 

på forskningsområden där de nordiska 

länderna har en internationell styrke-

position men kan därtill välja att 

främja strategiskt betydelsefulla om-

råden, där länderna bedömer att en 

gemensam nordisk satsning snabbare 

kan leda till den önskade uppbyggna-

den av en forsknings- och utbildnings-

kompetens av internationell kvalitet 

och styrka. Genom NordForsks verk-

samhet skall nordiska styrkepositioner 

göras synliga. 

 

1.3 NordForsk ska koncentrera sin insats på 

forskningsområden som ger nordiskt mer-

värde. Det gäller såväl områden där de 

nordiska länderna har en internationell 

styrkeposition som strategiskt betydelse-

fulla områden, där en gemensam nordisk 

satsning behövs för att bygga upp en forsk-

nings- och utbildningskompetens av inter-

nationell kvalitet och styrka.  

 

Förslaget syftar till mer fokus 

på ”nordiskt mervärde”. Denna 

precisering syftar till att säkra 

att NordForsk är selektiv och 

prioriterar insatser på områden 

som ger nordiskt mervärde.  

Detta behöver inte endast ske 

genom att utnyttja nordiska 

styrkepositioner utan kan också 

handla om kapacitetsuppbygg-

nad, komplementaritet forsk-

ning och utbildning, osv. 

1.4 NordForsk skall främst utforma sina 

initiativ utifrån nationella prioritering-

ar, så som dessa uttrycks i nationella 

program eller i initiativ som tagits av 

forskningsråd, universitet, andra 

forskningsinstitutioner etc. 

 

- - Flyttas till 2.1 och ändras. 

1.5 Samarbetet kring konkreta satsningar 

som rör forskning eller forskarutbild-

ning bör normalt förutsätta ett förplik-

tigande finansiellt deltagande från 

minst tre länder. NordForsk ger stöd 

till marginalfinansiering av de totala 

projekt- och programkostnaderna och 

kan även bekosta förstudier. 

 

- - Flyttas till 2.3 och ändras. 
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Punkt Nuvarande stadgar Ny 

punkt 

Förslag till nya stadgar Kommentarer 

2. Verksamhet och arbetsuppgifter 

2.1 NordForsk skall fungera som ett sam-

arbetsorgan mellan nationella forsk-

ningsfinansierande organ. Samarbetet 

skall kunna omfatta alla stadier av 

forskning, från grundforskning till mer 

praktiskt tillämpade inriktningar. 

NordForsk tar själv initiativ men skall 

också ta ställning till initiativ från 

forskningsvärlden och universi-

tet/högskolor. NordForsk skall således 

ha en samordningsfunktion, en finan-

sieringsfunktion och en policyfunktion. 

 

2.1 NordForsk ska fungera som ett samarbets-

organ mellan nationella forskningsfinansie-

rande organ. NordForsk ska främst utforma 

initiativen utifrån de nationella forskningsfi-

nansierande organens prioriteringar. För-

slag till initiativ kan också identifieras av 

forskningsvärlden. Samarbetet ska kunna 

omfatta såväl grundforskning som mer 

praktiskt tillämpade inriktningar.  

De olika funktionerna stryks.  

 

Förslaget preciserar att Nord-

Forsk ska ta utgångspunkt i 

nationella prioriteringar.  

 

 

2.2 Vid utåtriktade aktiviteter skall förbin-

delsen mellan Nordiska ministerrådet 

och NordForsk tydliggöras i syfte att 

stärka den nordiska profilen och bidra 

till nordisk nytta genom att verksam-

heten skapar nordiskt mervärde utö-

ver de rent ämnesmässiga resultaten 

av samarbetet, 

2.2 NordForsk ska arbeta i nära dialog med Mi-

nisterrådet och dess sekretariat. Det gäller 

först och främst MR-U under vilken Nord-

Forsk sorterar. Dialogen med MR-U ska 

bland annat innehålla ett årligt möte med 

diskussion om NordForsks planer, budget 

och strategi för kommande år, samt en årlig 

rapportering av det gångna året. NordForsk 

bör även ha en dialog med övriga ministrar 

som berörs av forskningsfrågor. 

Ursprungliga 2.2 flyttas till 1.1 

och uppdateras. 

 

Ny punkt om relationen mellan 

ministerrådet och NordForsk. 

Det handlar bland annat om att 

öka ministerrådets kunskap om 

Nordforsks verksamhet och ge 

NordForsk möjlighet att infor-

mera ministerrådet om aktuell 

och planerad verksamhet. Det 

gäller först och främst MR-U, 

under vilken NordForsk sorte-

rar, men även med övriga mi-

nistrar som berörs av forsk-

ningsfrågor. Denna föreslagna 

förändring kan möjligen adres-

sera vissa behov av ökad tvär-

sektoriell koordinering i mi-

nisterrådet.  
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Punkt Nuvarande stadgar Ny 

punkt 

Förslag till nya stadgar Kommentarer 

2. Verksamhet och arbetsuppgifter - fortsättning 

2.3 Samordningsfunktionen innebär: 2.3 Samarbetet kring konkreta satsningar som 

rör forskning eller forskarutbildning bör 

normalt förutsätta ett förpliktigande finansi-

ellt deltagande från minst två nordiska län-

der och ett tredje land utanför Norden, eller 

Grönland, Färöarna eller Åland. Rent bilate-

rala satsningar ska inte stödjas av Nord-

Forsk. 

 

NordForsk kan ge stöd till marginalfinansie-

ring av de totala projekt- och programkost-

naderna och kan även bekosta förstudier. 

 

 

Tidigare punkt 1.5 med änd-

ringar. 

 

NordForsks samarbete kring 

konkreta forskningssatsningar 

måste inte i normalfallet förut-

sätta ett förpliktigande finansi-

ellt deltagande från minst tre 

länder. Till exempel kan två 

länder och ett självstyrande 

område eller två nordiska län-

der och ett tredje land utanför 

Norden vara tillräckligt. I nor-

malfallet bör dock minst två 

länder göra finansiella åtagan-

den. Rent bilaterala samar-

beten ska dock inte gå genom 

NordForsk. 

 

- - 2.4 NordForsk ska huvudsakligen agera i syfte 

att 

 

Ny punkt. 

2.3.1 Samordning av väsentliga forsknings-

prioriteringar som identifieras som 

lämpliga för en nordisk satsning. Akti-

viteter kan både identifieras av Nord-

Forsk och av forskningsvärlden. 

 

2.4.1 Samordna väsentliga forskningsprioritering-

ar och samordna och planlägga infrastruk-

tursatsningar som identifieras som lämpliga 

för en nordisk satsning. 

Förkortad punkt men inte änd-

rad i sak. 

2.3.2 Samordning och planläggning av in-

frastruktursatsningar som inte kan 

genomföras av ett enskilt land. 

 

- - Inlagd i punkt 2.4.1. 
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Punkt Nuvarande stadgar Ny 

punkt 

Förslag till nya stadgar Kommentarer 

2. Verksamhet och arbetsuppgifter - fortsättning 

2.4. Finansieringsfunktionen innebär att 

NordForsk: 

 

- - Stryks. 

2.4.1 Ger ekonomiskt stöd till relevanta 

nordiska forskningssatsningar till-

sammans med nationella organ för 

forskningsfinansiering 

 

2.4.2 Ge ekonomiskt stöd till relevanta nordiska 

forskningssatsningar tillsammans med nat-

ionella organ för forskningsfinansiering. 

Förkortad punkt men inte änd-

rad i sak. 

2.4.2 Fattar beslut om gemensamma sats-

ningar inom forskarutbildningsområ-

det, t ex nordiska forskarskolor 

 

2.4.3 Fatta beslut om gemensamma satsningar 

inom forskarutbildningsområdet. 

Förkortad punkt men inte änd-

rad i sak. 

2.4.3 Finansierar förstudier eller utredningar 

som kan utgöra grund för beslut om 

en nordisk satsning. 

 

2.4.4 Finansiera förstudier eller utredningar som 

kan utgöra grund för beslut om en nordisk 

satsning. 

Förkortad punkt men inte änd-

rad i sak. 

2.5 Policyfunktionen innebär att NordForsk 

är Ministerrådets rådgivande organ på 

forskningsområdet som: 

 

- - Stryks. 

2.5.1 Tar initiativ till att skapa ett forum för 

forskningspolitisk debatt mellan forsk-

ningsansvariga ministrar, tjänstemän, 

administratörer och forskare kring ak-

tuella utmaningar, en debatt som i sin 

tur kan inspirera till utformning av en 

offensiv forsknings- och innovations-

politik. 

 

2.4.5 Ta initiativ till att skapa ett forum för forsk-

ningspolitisk debatt. 

 

Förkortad punkt men inte änd-

rad i sak. 

2.5.2 På uppdrag eller på eget initiativ ger 

råd till Nordiska ministerrådet (MR-U) 

och andra ministerråd kring konkreta 

frågeställningar. 

 

2.4.6 På uppdrag eller på eget initiativ ge råd till 

Nordiska ministerrådet och andra minister-

råd kring konkreta frågeställningar. 

”(MR-U)” stryks. 
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Punkt Nuvarande stadgar Ny 

punkt 

Förslag till nya stadgar Kommentarer 

3. Styrelsens ansvar 

3.1 NordForsks styrelse utnämns av och 

är ansvarig inför Nordiska ministerrå-

det (MR-U). 

 

3.1 NordForsks styrelse utnämns av och är an-

svarig inför Nordiska ministerrådet (MR-U). 

 

3.2 Styrelsen har det övergripande ansva-

ret för NordForsks verksamhet och har 

arbetsgivaransvar för samtliga medar-

betare med undantag för anställning 

och entledigande av direktören. 

 

3.2 Styrelsen har det övergripande ansvaret för 

NordForsks verksamhet och har arbetsgi-

varansvar för samtliga medarbetare med 

undantag för anställning och entledigande 

av direktören. 

 

3.3 Styrelsen har ansvar för den långsik-

tiga strategiska planeringen med ut-

gångspunkt i de mål som Ministerrå-

det har satt upp för NordForsk. Styrel-

sen är, inom de ramar som angetts av 

Nordiska ministerrådet, ett policy-

skapande organ inom NordForsks sak-

område och skall behandla frågor av 

större betydelse som rör målsättning, 

verksamhetsinriktning, organisation, 

ekonomi, budget och personalpolitik. 

Styrelsen skall också sörja för uppfölj-

ning och regelbunden utvärdering av 

resultaten. 

 

3.3 Styrelsen ansvarar för den långsiktiga stra-

tegiska planeringen, utifrån de syf-

ten/målsättningar för institutionen som Mi-

nisterrådet angivit. Styrelsen är, inom de 

ramar som Nordiska Ministerrådet angivit, 

ett policy-skapande organ inom institution-

ens fackområde och ska behandla frågor av 

större betydelse rörande målsättning, verk-

samhetsinriktning, organisation, ekonomi, 

budget och personalpolitik samt svara för 

att resultaten regelbunden följs upp och ut-

värderas. 

 

Uppdateras i enlighet med 

normalstadgar.  

3.4 Styrelsen skall säkra verksamheten 

genom att utarbeta riktlinjer för direk-

tören samt svara för uppföljningen av 

dessa. 

 

3.4 Styrelsen ska säkra verksamheten genom 

att utarbeta riktlinjer för direktören samt 

svara för uppföljningen av dessa. 
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Punkt Nuvarande stadgar Ny 

punkt 

Förslag till nya stadgar Kommentarer 

4. Styrelsens sammansättning 

4.1 Styrelsen består av 9 medlemmar och 

7 observatörer. Medlemmarna skall 

utses med utgångspunkt i deras cen-

trala placering i det nation-

ella/nordiska forskningssystemet. Sty-

relsen skall ha en ingående kunskap 

om forskning, forskarutbildning, inno-

vations- och forskningspolitik samt 

ledning, administration och ekonomi-

styrning. 

4.1 Styrelsen består av 6 styrelseledamöter och 

4 observatörer. Medlemmarna ska utses 

med utgångspunkt i deras centrala place-

ring i det nationella/nordiska forskningssy-

stemet. Styrelsen ska ha en ingående kun-

skap om forskning, forskarutbildning, inno-

vations- och forskningspolitik samt ledning, 

administration och ekonomistyrning. 

Förändrad styrelsesamman-

sättning enligt en rådsmodell. 

De föreslagna förändringarna 

bör kunna resultera i ett mer 

effektivt styrelsearbete, samt 

en ökad legitimitet för Nord-

Forsk. Den föreslagna organise-

ringen korresponderar också 

med den bestämda forsknings-

rådsmodellen, vilken innebär 

en rådsstyrd finansiär men med 

viss forskningspolitisk styrning 

via Ministerrådet och övriga in-

tressenter. Förhoppningsvis 

kan denna organisering bidra 

till en ökad nationell finansie-

ring av NordForsks olika ini-

tiativ. 

 

4.2 Styrelseledamöter (med beslutande-

rätt) 

 

4.2 Styrelseledamöter (med beslutanderätt):  

4.2.1 5 representanter från de nationella or-

ganen för forskningsfinansiering 

(råd/styrelser etc.) i de nordiska län-

derna, utsedda av ansvarig minister 

4.2.1 5 styrelseledamöter från de nationella orga-

nen för forskningsfinansiering (råd/styrelser 

etc.) i de nordiska länderna, nominerade av 

ansvarig minister 

Förtydligande av stadgarna: 

”Utsedda” bör ersättas av ”no-

minerade” eftersom ländernas 

ministrar nominerar personer 

som sedan utnämns genom be-

slut av MR-U.  

 

”Representanter” ersätts av 

”styrelseledamöter”. 
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Punkt Nuvarande stadgar Ny 

punkt 

Förslag till nya stadgar Kommentarer 

4. Styrelsens sammansättning - fortsättning 

4.2.2 3 representanter utsedda av de nor-

diska universitetens och högskolornas 

samarbetsorganisation (NUS) 

4.2.2 1 styrelseledamot från de nordiska universi-

tetens och högskolornas samarbetsorgani-

sation (NUS), nominerad av NUS. 

 

 

4.2.3 1 representant från ett forskningsutfö-

rande företag, utsedd av MR-N. 

 

4.2.3 - Stryks. 

4.3 Observatörer med förslags- och ytt-

randerätt men utan rätt att delta i be-

sluten 

 

4.3 Observatörer med förslags- och yttranderätt 

men utan rätt att delta i besluten: 

 

4.3.1 3 representanter för de nationella or-

ganen för forskningsfinansiering i de 

självstyrande områdena, utsedda av 

ansvarig minister 

4.3.1 1 observatör utnämnd av Nordiska minister-

rådets sekretariat 

Tidigare punkt 4.3.3. 

 

”Representant” ersätts av ”ob-

servatör”. 

 

4.3.2 1 gemensam representant för de nat-

ionella organen för forskningsfinansie-

ring i Estland, Lettland och Litauen 

 

4.3.2 3 observatörer för de nationella organen för 

forskningsfinansiering i Grönland, Färöarna 

och Åland, utsedda av ansvarig minister 

Tidigare punkt 4.3.1  

 

”Representant” ersätts av ”ob-

servatör”. 

 

Självstyrande områdena ersätts 

av Grönland, Färöarna och 

Åland. 

4.3.3 1 representant utsedd av Nordiska 

ministerrådets sekretariat 

 

- - Stryks. 

4.3.4 1 representant utsedd av personalen i 

NordForsks sekretariat 

 

- - Stryks. 
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Punkt Nuvarande stadgar Ny 

punkt 

Förslag till nya stadgar Kommentarer 

4. Styrelsens sammansättning - fortsättning 

4.3.5 Direktören för NICe 

 

- - Stryks. 

4.4 Styrelseledamöterna och observatö-

rerna utses i regel för en fyraårsperiod 

med möjlighet till förlängning i ytterli-

gare två år. Om det finns särskilda 

skäl kan Ministerrådet dock utse sty-

relseledamöter och observatörer för 

en kortare period. 

4.4 Styrelseledamöter utnämns i regel för en 

fyraårsperiod med möjlighet till förlängning 

i ytterligare två år. Om det finns särskilda 

skäl kan Ministerrådet dock utnämna styrel-

seledamöter för en kortare period. 

 

 

”Utnämns” i stället för ”utses”. 

 

”Utnämna” i stället för ”utse”.  

 

”och observatörer” stryks två 

gånger. 

 

 

4.5 Vid sammansättning av styrelsen skall 

jämställdhet eftersträvas. 

 

4.5 Vid sammansättning av styrelsen ska jäm-

ställdhet eftersträvas. 

 

4.6 En representant för personalen har 

rätt att delta i styrelsens arbete i en-

lighet med domicillandets regler om 

medbestämmande. Styrelsen avgör 

själv när personalrepresentanten inte 

får delta. Det kan gälla särskilda löne- 

och personalfrågor, t.ex. specifika lö-

nejusteringar. 

 

4.6 En representant för personalen äger rätt att 

delta i styrelsens arbete enligt domicillan-

dets medbestämmanderegler.  

Uppdateras.  

 

Andra meningen stryks. 

4.7 När styrelseledamöter utses skall ris-

ken för jäv undvikas. En styrelseleda-

mot får inte delta i behandling av såd-

ana frågor där ledamoten har person-

liga intressen eller kan komma att få 

en dubbelroll i ärendet. Alla ledamöter 

är skyldiga att i förekommande fall 

själva anmäla om jäv föreligger. 

 

4.7 När styrelseledamöter utses ska risken för 

jäv undvikas, jämför punkt 5.9. 

 

 

Andra och tredje meningen 

flyttad till punkt 5.9. 
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Punkt Nuvarande stadgar Ny 

punkt 

Förslag till nya stadgar Kommentarer 

5. Styrelsens arbets- och beslutsformer 

5.1 Styrelsen väljer ordförande och vice 

ordförande bland de fem representan-

terna för de nationella organen för 

forskningsfinansiering. Ordförande-

skapet skall rotera mellan länderna. 

Ordförande och vice ordförande väljs 

för en tvåårsperiod som kan förlängas 

med upp till ytterligare två år. Valet 

av ordförande och vice ordförande 

skall meddelas Nordiska ministerrådet. 

 

5.1 Styrelsen utser inom sig ordförande och 

vice ordförande. Ordförandeskapet ska ro-

tera mellan länderna. En ordförandeperiod 

kan uppgå till högst två år och en styrelse-

ledamot kan vara ordförande högst två pe-

rioder i följd. Valet av ordförande och vice 

ordförande ska meddelas Nordiska Minister-

rådets sekretariat.  

 

Uppdateras i enlighet med  

normalstadgar. 

5.2 Styrelsen är beslutför när sex ledamö-

ter från minst tre nordiska länder är 

närvarande. 

 

5.2 Styrelsen är beslutför när minst hälften av 

styrelseledamöterna är närvarande. 

”minst hälften” i stället för sex 

ledamöter. 

5.3 Styrelsen bör sträva efter att fatta be-

slut genom samförstånd. Kan samför-

stånd inte uppnås har varje ledamot 

en röst. Beslut fattas med enkel majo-

ritet. Vid lika röstetal har ordföranden 

utslagsröst. 

 

5.3 Styrelsen bör sträva efter att fatta beslut 

genom samförstånd. Kan samförstånd inte 

uppnås har varje styrelseledamot en röst. 

Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika 

röstetal har ordföranden utslagsröst. 

”styrelseledamot” i stället för 

”ledamot”. 

5.4 Styrelsen sammanträder enligt ordfö-

randens bestämmande eller när minst 

två ledamöter av styrelsen begär 

detta. 

 

5.4 Styrelsen sammanträder när ordföranden så 

bestämmer eller när minst två styrelsemed-

lemmar eller direktören begär det. 

 

Uppdateras i enlighet med  

normalstadgar. 

5.5 Vid styrelsemöte förs protokoll. Proto-

kollet skall för kännedom överlämnas 

till Ministerrådets sekretariat. 

5.5 Det ska föras protokoll från styrelsemötena. 

Protokollet skickas till ministerrådets sekre-

tariat for kännedom. 

 

Uppdateras i enlighet med  

normalstadgar. 
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Punkt Nuvarande stadgar Ny 

punkt 

Förslag till nya stadgar Kommentarer 

5. Styrelsens arbets- och beslutsformer - fortsättning 

5.6 Direktören är normalt föredragande i 

styrelsen. Direktören har vidare an-

svar för beredningen av de ärenden 

som föreläggs styrelsen liksom för 

verkställigheten av styrelsens beslut. 

5.6 Direktören är normalt styrelsens föredra-

gande och sekreterare. Direktören har vi-

dare ansvar för beredningen av de ärenden 

som föreläggs styrelsen och för verkställig-

heten av styrelsens beslut. Styrelsen träffar 

närmare bestämmelser (arbetsordning) om 

utförandet av sitt uppdrag. 

 

Uppdateras i enlighet med  

normalstadgar. 

6. Styrelsens beslutsformer [slås samman med rubrik 5] 

6.1 Styrelsen kan fatta beslut vid ordinarie 

möten, vid telefonmöte, videokonfe-

rens eller genom skriftväxling. 

5.7 Styrelsen kan fatta beslut vid ordinarie mö-

ten, vid telefonmöte, videokonferens eller 

genom skriftlig procedur (inkl. elektronisk 

post). 

 

Uppdateras i enlighet med  

normalstadgar. 

6.2 Styrelsen kan delegera beslut som 

inte är av principiell eller större vikt till 

arbetsutskott, andra utskott, ordfö-

randen eller direktören. 

5.8 Styrelsen kan delegera beslutanderätten i 

ärenden, som inte är av principiell eller av 

större betydelse till arbetsutskott, ordföran-

den eller direktören. 

 

Uppdateras i enlighet med  

normalstadgar.  

 

- - 5.9  En styrelseledamot får inte delta i behand-

lingen av frågor, om styrelseledamoten har 

ett personligt intresse i ärendet eller om le-

damoten kan komma att inneha en dubbel 

roll. Alla styrelseledamöter är skyldiga att 

själva uppmärksamma eventuella jävssitu-

ationer. 

 

Styrelsen fattar beslut om huruvida det fö-

religger jäv. 

 

Ny punkt. Text hämtas från 

punkt 4.7 men uppdateras. 

- - 5.10 Styrelsen ska fastställa en arbetsordning 

om dess verksamhet och uppgifter. 

 

Ny punkt.  
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Punkt Nuvarande stadgar Ny 

punkt 

Förslag till nya stadgar Kommentarer 

6. Referensgrupp 

- - 6.1 Styrelsen nedsätter en referensgrupp vars 

uppgift är att vara rådgivande till styrelsen. 

Medlemmarna i referensgruppen ska ha en 

ingående kunskap om forskning, forskarut-

bildning, samt innovations- och forsknings-

politik. 

 

Ny punkt. 

- - 6.2 Referensgruppen kan bestå bland annat av 

representanter från följande organisationer:  

 

Ny punkt. 

- - 6.2.1 Näringslivet 

 

Ny punkt. 

 - 6.2.2 de nationella organen för forskningsfinan-

siering i Estland, Lettland och Litauen 

 

Ny punkt. 

- - 6.2.3 Nordisk Innovation 

 

Ny punkt. 

- - 6.2.4 övriga forskningsfinansierande organ. 

 

Ny punkt. 

- - 6.3 Styrelsen beslutar i övrigt om ramarna för 

referensgruppen. 

 

Ny punkt. 

7. Sekretariat/Administration  

7.1 NordForsks sekretariat består av en 

direktör och en personalstyrka vars 

storlek och ämnesmässiga kompe-

tensprofil fastställs av styrelsen på 

grundval av en bemanningsplan utar-

betad av direktören med utgångs-

punkt i vad som krävs för att utföra 

NordForsks uppgifter. 

 

7.1 NordForsks sekretariat består av en direktör 

och en personalstyrka vars storlek och äm-

nesmässiga kompetensprofil fastställs av 

styrelsen på grundval av en bemannings-

plan utarbetad av direktören med utgångs-

punkt i vad som krävs för att utföra Nord-

Forsks uppgifter. 
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Punkt Nuvarande stadgar Ny 

punkt 

Förslag till nya stadgar Kommentarer 

7. Sekretariat/Administration - fortsättning 

7.2 Direktören är huvudansvarig för ge-

nomförandet av NordForsks arbets-

program inom de ramar som fastlagts 

av styrelsen och under beaktande av 

NordForsks stadgar. Direktören dispo-

nerar NordForsks anslag. NordForsk 

skall arbeta i nära kontakt med Nor-

diska ministerrådet och Ministerrådets 

sekretariat. 

 

7.2 Direktören ansvarar för institutionens lö-

pande verksamhet. Institutionen ska full-

göra sitt arbete i nära kontakt med berörda 

delar av Nordiska Ministerrådet och dess 

sekretariat. Direktören disponerar Nord-

Forsks anslag. 

Sista meningen flyttas till punkt 

2.2. 

 

Uppdateras. 

7.3 Nordiska ministerrådet eller ämbets-

mannakommittén tillsätter eller entle-

digar direktören på förslag av general-

sekreteraren. Ministerrådet eller 

ämbetsmannakommittén respektive 

generalsekreteraren fastställer eller 

ändrar arbetsvillkoren. 

7.3 Nordiska Ministerrådet eller ämbetsmanna-

kommittén kan efter delegering till-

sätta/säga upp institutionsledaren på för-

slag från Generalsekreteraren. Det ankom-

mer på styrelsen att lämna förslag till Gene-

ralsekreteraren. Ministerrådet eller 

ämbetsmannakommittén respektive Gene-

ralsekreteraren kan efter delegering fast-

ställa också anställningsvillkor och föränd-

ringar i dessa. Styrelsens förslag bifogas. 

 

Uppdateras i enlighet med  

normalstadgar. 

7.4 Styrelsen utlyser tjänsten som direk-

tör, bedömer inkomna ansökningar 

och ger därefter Nordiska ministerrå-

det förslag om vem som bör anställas.  

 

7.4 Styrelsen utlyser tjänsten som direktör, be-

dömer inkomna ansökningar och ger däref-

ter Nordiska ministerrådet förslag om vem 

som bör anställas. 
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Punkt Nuvarande stadgar Ny 

punkt 

Förslag till nya stadgar Kommentarer 

7. Sekretariat/Administration - fortsättning 

7.5 NordForsks övriga chefer eller nyckel-

personer anställs och entledigas av 

styrelsen eller av direktören efter de-

legation från styrelsen. Annan perso-

nal tillsätts och entledigas av direktö-

ren. Personalen anställs normalt på fy-

raårskontrakt med möjlighet till för-

längning. Den totala kontraktspe-

rioden är dock högst åtta år. Övriga 

anställningsvillkor regleras genom 

”Överenskommelse av den 9 decem-

ber 1988 om de anställdas rättsställ-

ning vid nordiska institutioner” och öv-

riga bestämmelser utfärdade av Nor-

diska ministerrådet. Anställda vid 

NordForsk är oberoende av de nation-

ella förvaltningarna. 

 

7.5 NordForsks övriga chefspersoner eller nyck-

elpersoner anställs/sägs upp av styrelsen 

eller av direktören efter delegation från sty-

relsen. Annan personal tillsätts och entledi-

gas av direktören. Personalen anställs nor-

malt på fyraårskontrakt med möjlighet till 

förlängning. Den samlade kontraktspe-

rioden är dock högst åtta år. Övriga anställ-

ningsvillkor regleras genom ”Överenskom-

melse av den 9 december 1988 om de an-

ställdas rättsställning vid nordiska institut-

ioner” och övriga bestämmelser utfärdade 

av Nordiska ministerrådet. Anställda vid 

NordForsk är oavhängiga av de nationella 

förvaltningarna. 

Uppdateras i enlighet med  

normalstadgar. 

8. Finansiering och ekonomi 

8.1 NordForsks verksamhet finansieras 

helt eller delvis över Nordiska mi-

nisterrådets budget. Nordiska mi-

nisterrådets ”Økonomireglement for 

virksomheder finansieret over Nordisk 

Ministerråds budget” och det internor-

diska revisionsreglementet för medel 

som nordiska parlament beviljat till 

Nordiska ministerrådet gäller för 

NordForsk. Utöver detta kan Nordiska 

ministerrådet (MR-SAM) utarbeta yt-

terligare instruktioner för förvaltning 

och ekonomi. 

 

8.1 NordForsks verksamhet finansieras helt el-

ler delvis över Nordiska ministerrådets bud-

get. Nordiska ministerrådets ”Økonomireg-

lement for virksomheder finansieret over 

Nordisk Ministerråds budget” och det in-

ternordiska revisionsreglementet för medel 

som nordiska parlament beviljat till Nor-

diska ministerrådet gäller för NordForsk. 

Härutöver kan Nordiska ministerrådet (MR-

SAM) utfärda ytterligare instruktioner för 

förvaltning och ekonomi. 

Uppdateras i enlighet med 

normalstadgar. 
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Punkt Nuvarande stadgar Ny 

punkt 

Förslag till nya stadgar Kommentarer 

8. Finansiering och ekonomi - fortsättning 

8.2 NordForsk omfattas av Nordiska mi-

nisterrådets kontraktsstyrnings-

system. NordForsk utarbetar ett för-

slag till kontrakt som bland annat skall 

innehålla målsättningar och centrala 

kriterier för ett framgångsrikt genom-

förande. Kontrakten skall bl.a. ligga till 

grund för en regelbunden oberoende 

utvärdering med sikte på bedömning 

av uppnådda resultat och administra-

tiv effektivitet. NordForsks årsrapport, 

som omfattar årsräkenskap, verksam-

hetsberättelse och statistik skall till-

sammans med revisionsberättelsen av 

styrelsen översändas till Nordiska mi-

nisterrådet. Revisionsberättelsen skall 

innehålla förslag till beslut i Minister-

rådet om godkännande av årsrappor-

ten. 

 

8.2 NordForsk omfattas av Ministerrådets sy-

stem med kontraktsstyrning. NordForsks 

årsredovisning, som omfattar årsräken-

skaper och verksamhetsberättelse, ska av 

styrelsen tillsammans med revisionsberät-

telsen överlämnas till Nordiska Ministerrå-

det. Revisionsberättelsen ska innehålla för-

slag till beslut i Ministerrådet huruvida års-

redovisningen kan godkännas. 

 

Uppdateras i enlighet med 

normalstadgar. 

-  8.3 När NordForsks verksamhet upphör tillfaller 

institutionens egendom Nordiska Minister-

rådet. 

 

Tidigare punkt 10.3.  

 

Uppdateras. 

9. Offentlighet 

9.1 Med avseende på offentlig insyn i 

NordForsks förvaltning följer Nord-

Forsk domicillandets bestämmelser. 

9.1 I fråga om offentlighet av NordForsks hand-

lingar ska domicillandets bestämmelser till-

lämpas även for denna nordiska institution. 

 

Uppdateras i enlighet med 

normalstadgar. 
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Punkt Nuvarande stadgar Ny 

punkt 

Förslag till nya stadgar Kommentarer 

10. Övriga bestämmelser 

10.1 NordForsk skall tills vidare vara place-

rat i Oslo. 

 

10.1 NordForsk ska tills vidare vara placerat i 

Oslo. 

 

10.2 Nordiska ministerrådet (MR-U) beslu-

tar om ändringar, tillägg eller upphä-

vande av dessa stadgar. Ändringar, 

tillägg eller upphävande av stadgar 

skall godkännas av MR-SAM. 

 

10.2 Nordiska ministerrådet (MR-U) beslutar om 

ändringar, tillägg eller upphävande av dessa 

stadgar. Ändringar, tillägg eller upphävande 

av stadgar ska godkännas av MR-SAM. 

 

10.3 Vid beslut om nedläggning av Nord-

Forsk tillfaller tillgångarna Nordiska 

ministerrådet. 

 

- - Flyttas till punkt 8.3. 

 

 


