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NordForsk Strategi 2011-2014

NordForsks styrelse har till uppgift att fatta strategiska
beslut då det gäller nordiskt samarbete inom forskning
och forskningsdriven innovation. Basbeviljning
och medel för särskilda uppdrag kommer från
Nordiska ministerrådet samt medfinasiering från
huvudintressenterna och även från andra finansiärer.

Introduktion
NordForsk är en plattform för samarbete när det
gäller utvecklingen av nordisk forskning och
forskningspolitik. Organisationens syfte är att
främja samarbete inom alla forskningsområden
samt ifråga om forskningsdriven innovation då
detta ger mervärde, det vill säga ökar värdet av
pågående aktiviteter i de fem nordiska länderna –
Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt
i de självstyrande områdena Färöarna, Grönland
och Åland. För att åstadkomma detta prioriteras
forskningsstrategisk rådgivning baserad på grundlig
analys samt finansiering av forskning som bedöms
ha stora möjligheter att resultera i långsiktiga
kunskapsbaserade framsteg.

Vision
NordForsk bidrar till högsta kvalitet inom forskningen
och därmed till ekonomisk utveckling och livskvalitet i
Norden, i Europa och globalt.

NordForsk etablerades av Nordiska ministerrådet år
2005. De huvudsakliga intressenterna är de statliga
forskningsfinansiärerna i de fem nordiska länderna.
I NordForsks styrelse ingår en representant för vart
och ett av de nordiska ländernas forskningsråd, tre
representanter för högre utbildningsinstitutioner
och en representant för näringslivet. Dessutom ingår
observatörer från vart och ett av de självstyrande
områdena, från de baltiska ländernas forskningsråd,
från Nordiska ministerrådet samt från Nordiskt
InnovationsCenter (NICe) och från NordForsks
sekretariat i Oslo.
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1. Övergripande mål

De förväntade effekterna är:

NordForsks övergripande mål är att förstärka
forskningen1 i Norden och därmed bidra till att
förverkliga ett globalt konkurrenskraftigt europeiskt
forskningsområde (ERA).

• att kvaliteten på nordisk forskning och
forskningspolitik ökar (som ett resultat av 1.1 och
1.2. ovan);

Uppgiften är att göra den nordiska regionen stark
och inflytelserik då det gäller forskning inom det
europeiska forskningsområdet och globalt.

• att de nordiska bidragen till europeisk forskning
och forskningspolitik förstärks (som ett resultat av
1.3 och 1.4 ovan);

På de nordiska forsknings-, och forskningspolitiska
arenorna ska NordForsk agera i syfte att:

• att NordForsk etableras som en respekterad och
synlig plattform för samarbete och utveckling när
det gäller nordisk forskning och forskningspolitik
(som ett resultat av 1.1 – 1.4 ovan).

1.1 skapa fora för bred debatt och dialog om nordisk
forskning och forskningspolicy;2
1.2 utveckla processer som underlättar för
nationella forskningsfinansiärer och Nordiska
ministerrådet att komma fram till gemensamma
forskningsstrategier och prioriteringar;
1.3 öka synligheten av gemensamma nordiska
forskningsprogram, deras aktiviteter och resultat;
1.4 påverka den europeiska forskningspolitikens
utveckling.

1 Då termen forskning används i den följande texten inkluderas forskningsdriven
innovation.
2 Sådana fora kan involvera statliga aktörer, politiker, forskningsfinansiärer,
frivilligorganisationer(NGOs), universitet, forskningsinstitut, industri och
offentliga serviceleverantörer.
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2. Huvudfrågor och strategiska ageranden
på den nordiska forskningsarenan

På den nordiska forskningsarenan är uppgiften
att identifiera forskningsområden inom
vilka huvudintressenterna3 och de högre
utbildningsinstitutionerna förutser att nordiskt
samarbete ger mervärde till pågående eller framtida
forskning.

2.4 skapa kritisk massa inom små eller spridda
forskningsområden som bedöms ha stor betydelse
och potential för framtiden;
2.5 främja nordiskt-europeiskt forskningssamarbete
då detta bedöms lämpligt.4

NordForsk ska agera i syfte att:
2.1 förstärka nordisk forskningsinfrastruktur
och öka dess användning samt då detta är
relevant länka den till europeisk och global
forskningsinfrastruktur;
2.2 undersöka ifall etablerandet av nordiska
excellenscentra bedöms ge mervärde och om så är
fallet främja tillkomsten av sådana;
2.3 stimulera ansträngningarna att initiera och delta i
tvärvetenskapliga forskningsprogram formulerade
som en reaktion på exceptionellt stora
samhälleliga utmaningar (’grand challenges’);

3 Huvudintressenterna är Forsknings- och Innovationsstyrelsen i Danmark,
Finlands Akademi, Norges forskningsråd, Vetenskapsrådet i Sverige och det
Isländska Centrat för Forskning, RANNIS

4 Beslut angående nordiskt-europeiskt forskningssamarbete, inklusive då
detta innebär att europeisk forskning länkas till forskning utanför Europa,
ska baseras på kriteriet att NordForsks huvudintressenter förutser att sådant
forskningssamarbete kan ge mervärde antingen till pågående eller framtida
nordisk forskning.
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3. Forskningsfrågor och strategiska ageranden
på den nordiska politiska arenan

På den nordiska politiska arenan är uppgiften att förse
Nordiska ministerrådet med bästa tänkbara råd då
det gäller forskningspolicy och utföra ministerrådets
uppdrag.

3.3 proaktivt initiera dialog med Nordiska
ministerrådet angående nordiska
forskningsprioriteringar;6
3.4 etablera nordiska partnerskap när det gäller
forskning och forskningspolitik mellan
forsknings- och utbildningssektorn och andra
sektorer.

NordForsk ska agera i syfte att:
3.1 analysera det nordiska forsknings- och
forskningspolitiska landskapet — det vill säga
nuläge och trender när det gäller nordisk
forskning och forskningspolicy;5

3.5 konsolidera och utveckla samarbetet mellan
nordiska organisationer – särskilt mellan Nordiskt
Innovationscentrum (NICe) och NordForsk.

3.2 informera breda grupper av beslutsfattare
om nuläge och trender när det gäller nordisk
forskning och forskningspolicy samt initiera
diskussion angående vilka slutsatser som kan och
bör dras av denna information;

5 Sådan analys ska utföras årligen och inkludera en grundlig översikt av (i) hur
forskning finansieras och organiseras, (ii) mått på prestationer samt (iii) politiska
prioriteringar och prioriteringar gjorda av forskningsfinansiärer och då det är
genomförbart även prioriteringar gjorda av högre utbildningsinstitutioner. Fokus
ska vara på jämförelser mellan de fem nordiska länderna och då det är relevant
och genomförbart även inkludera europeiska och globala jämförelser.

6 Sådana prioriteringar kan inkludera främjande av samarbete inom vissa
forskningsområden eller mellan länderna i den nordiska regionen och länder i
närbelägna områden.
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