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NordForsks målsättningar
Nedan framgår de mål som är fastställda för 
NordForsk. Målene er fastsat med udgangspunkt 
i NordForsks vedtægter, samarbejdsprogrammet 
og Nordisk Ministerråds tværgående strategier. 
Målene er beskrevet i tilknytning til de elementer 
i samarbejdsprogrammet, som de bidrager til at 
udmønte.

Det övergripande målet för verksamheten är 
att genom nordiskt samarbete öka forskningens 
kvalitet och betydelse för samhället samtidigt som 
de samlade kostnaderna för de nordiska länderna 
är oförändrande eller minskar. Forskningen ska 
vara av högsta vetenskapliga kvalitet och bidra till 
nordiskt mervärde. Ambitionen är att härigenom 
bidra till att göra den nordiska regionen globalt 
ledande inom forskning och innovation. De mer 
specifika mål- och delmålen anges nedan. 

Strategiskt mandat fastsætter mål, som angiver 
retning og ambition for NordForsks virksomhed. 
Målsætningerne formuleres inden for rammerne 
af Samarbejdsprogrammet for forskningsområdet 
og sætter rammerne for, hvordan NordForsk skal 
bidrage til at realisere programmet.

NordForsks syfte 
Syftet med NordForsks verksamhet är att främja 
ett effektivt nordiskt samarbete inom forskning, 
forskarutbildning och forskningsinfrastruktur, och 
därigenom åstadkomma högsta internationel-
la kvalitet på den nya kunskap som produceras. 
NordForsk ska fungera som ett samarbetsorgan 
mellan nationella forskningsfinansierande organ. 
NordForsk ska främst utforma initiativen utifrån 
de nationella forskningsfinansierande organens 
prioriteringar. NordForsks roll är att facilitera, det 
vill säga identifiera och respondera på strategiska 
prioriteringar för samarbete och därigenom skapa 
nordiskt mervärde. 

NordForsk har en styrelse med ansvar för Nord-
Forsks verksamhet och för utvecklingen av Nord-
Forsk. För att kunna utnyttja den fulla potentialen 
av samarbetet ska NordForsks arbeta i nära dia-
log med Nordiska Ministerrådet, särskilt Minister-
rådet för utbildning och forskning (MR-U).  

Strategiskt mandat för NordForsk*

NordForsk etablerades av Nordiska Ministerrådet år 2005 och  
är en Nordisk institution inom forskningssamarbete. 

* NordForsks strategiska mandat godkändes av ÄK-U den 7 december 2016 och av MR-U den 20 januari 2017 (skriftlig proce-
dur). Det strategiska mandatet är en bilaga till MR-U:s samarbetsprogram ”Kvalitet og relevans i uddannelser og forskning: 
Samarbejdsprogram for Nordisk Ministerråd for Uddannelse og Forskning (MR-U)” som gäller från och med 2015.
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Mål: Bidra till kontinuerliga förbättringar av de 
nordiska välfärdsamhällena och till ett internatio-
nellt konkurrenskraftigt näringsliv i Norden genom 
förmedling av sådan ny evidensbaserad/infor-
merad kunskap (till relevanta intressenter) som 
tillkommit som ett resultat av nordiskt samarbete 
inom forskning och forskningsinfrastruktur i enlig-
het med de ovan angivna målen.

3. Förberedande aktiviteter 

Mål: NordForsk ska vidareutveckla långsiktiga pro-
cesser för framtida nordiska initiativ och processer 
för nationell förankring och finansiering. Inklude-
rande och transparent dialog ska genomföras med 
de nationella forskningsfinansierande organen 
(inklusive NOS-organen) kring framtida nordiska 
initiativ.

Mål: NordForsk ska vid behov genomföra utred-
ningar och andra uppdrag för Nordiska Minister-
rådet samt initiera aktiviteter som generellt bidrar 
till att stärka det nordiska forskningssamarbetet.

Mål: Samarbetet mellan NordForsk, Nordisk Inno-
vation och Nordisk Energiforskning ska öka.

Mål: Uppdrag åt Nordiska ministerrådet genom-
förs enligt tidplan och med hög kvalitet. 

4. Administration och drift

Mål: NordForsk ska arbeta för effektivisering av 
administration och drift så att en större andel av 
den nordiska budgeten kan användas till forsk-
nings- och forskningsinfrastruktursamarbete.

Mål: NordForsk ska arbeta för en ändamålsenlig 
personalsammansättning och kompetensförsörj-
ning. 

Mål: Administrativ samverkan mellan NordForsk 
och Nordisk Innovation och Nordisk Energiforsk-
ning ska öka.

1. Forskningsfinansiering (cross-border 
research cooperation) och Nordiskt forsk-
ningsinfrastruktursamarbete (Nordic 
research infrastructure cooperation)

Mål: Att genom nordiskt forskningssamarbete ge-
nomföra forskningsaktiviteter vilka ger ny kunskap 
som bidrar till en positiv och hållbar utveckling i 
Norden i perspektivet av samtida utmaningar. 

Mål: Att genom nordiskt forskningssamarbete 
skapa kritisk massa inom områden där den natio-
nella arenan är för liten och där det finns potential 
för nordiskt mervärde.

Mål: Att genom nordiskt samarbete öka tillgången 
till och användningen av existerande forsknings-
infrastruktur och stimulera till samarbete om ny 
infrastruktur i Norden, i Europa och globalt.

Mål: NordForsk ska facilitera nordiskt forsknings-
samarbete som är så attraktivt att de nationella 
aktörerna bidrar finansiellt. NordForsk ska i nära 
dialog med de nationella aktörerna arbeta för att 
öka volymen av nationella forskningsbidrag som 
koordineras av NordForsk. En indikator för detta 
är att NordForsk säkerställer att de nationella 
aktörerna bidrar tillsammans med en summa som 
är minst dubbelt så stor som den som kommer 
från NordForsks budget (1/3 Nordforsk och 2/3 
nationell finansiering).

Mål: NordForsk ska tillämpa finansieringsmodel-
ler och finansieringsinstrument som adresserar 
ländernas behov. Institutionen ska överväga att 
använda olika finansieringsmodeller (t.ex. virtuell 
common pot) och finansieringsinstrument (t.ex. 
nätverk, forskarskolor och mobilitetsfrämjande 
åtgärder).

2. Effekter av nordiskt forsknings- og  
forskningsinfrastruktursamarbete  
(Impact of Nordic research and research 
infra-structure cooperation)


