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Förord

Enligt regeringens direktiv för strukturen för forsknings-översynen av
finansiering Dir skall jag1995:41 särskild utredare dels beskrivasom
och analysera utvecklingen det statliga forskningsñnansieringssyste-av

dels föreslå de förändringar denna kan föranledamet, översynsom
Utredningen har inom för sitt arbete låtit utarbeta olika del-ramen

belyser utvecklingen och bild den aktuellarapporter som som ger en av
situationen vad forskningensgäller finansiering. den tidigareI publicera-
de Riksdagen, regeringen och forskningen SOU 1995:121rapporten
har FRN på utredningens uppdrag redovisat den forskningspolitiska och
forskningsorganisatoriska utvecklingen under de decenniema.senaste

den föreliggandeI har FRN gjort beskrivning ochrapporten en
bedömning befintlig samverkan mellan olika finansiärer forskning.av av

Rapporten påvisar omfattande samverkansnät olikapå nivåer frånett
departement till myndigheter. Formema varierar. Särskilt omfattande är
samverkan myndighetsnivå. Det pluralistiska ñnansieringssystemet

det emellertid svårt överblicka och formergör för samverkanvägaratt
viktigEn uppgift för utredningen belysa möjlighetema till ökadär att

samverkan mellan olika forskningsñnansiärer och förslag under-ge som
lättar samverkan och överblick FRNs därvid väsentligtärrapport ett
underlagsmaterial. övertygadJag den intresseär äratt stort ävenom av
för andra utredningen.än

vill tackaJag författare för deras arbete. ordningensFörrapportens
skull bör det samtidigt påpekas de själva för in-att rapportenssvarar
nehåll, och utredningen, publicera inteatt tagitatt rapportengenom
ställning till de frågor den diskuterar. Det min förhoppningär attsom
den skall stimulera den forskningspolitiska debatten i anslutning till
rernissbehandlingen utredningens betänkande och den forsknings-av
politiska proposition regeringen kommer i septemberatt presenterasom
1996.

Susanne Eberstein
Utredare

TI 160189
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förordFRNs

orskningsrådsnämndenF FRN fick, efter vissa förberedande
underhandskontakter, fonnellt den 1 september i uppdrag1995 av
forskningsfinansieringsutredningen FOF 95, "beskrivninggöraatt en
och bedömning befintlig samverkan mellan olika finansiärer statliga,av
icke statliga, intemationella, utländska och bedömning utveck-av
lingsmöjlighetema för sådan samverkan direktivenI attanges a
uppdraget kan bygga erfarenheterFRNs arbetet med fiärniaattav
samverkan i det svenska systemet.

enlighetI med tilläggsuppdrag från FOF till95 FRNs utrednings-ett
i oktober har vidare gjorts1995 kortfattad analys i vilkagrupp en av

former och vilka områden de nyinrättadenågra forskningsstiñel-av
samverkar med de statliga forskningsfinansiärerna. Utrednings-serna

har i enlighet med sina direktiv haft löpande avstämningar medgruppen
FOF 95.

har med anledningFRN uppdraget bildat utredningsgmppav en
bestående kanslichef Bertil Levin, biträdande enhetschef Rolén,Matsav

Ömevall,forskningsselçreterare Jan-Eric Degerblad, byrådirektör Berit
tekn dr Olle Edqvist och tekn dr Tord Maunsbach.extern expertsom
Utredningsgruppen för studiens innehåll och slutsatser.svarar

Stockholm december8 1995

JemelövAme
Huvudsekreterare, FRN

T2 16-0189
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Sammanfattning

Sverige har pluralistiskt för den statliga FoU-finansieringenett system
Samtliga departement anslår medel för forskning och utveckling. Under
de flesta dem finns forskningsråd eller sektorsorgan, fördelarav som
medel till forskning vid universitet och högskolor, forskningsinstitut
eller företag. Utbildningsdepartementet har huvudansvar för grund-a
vetenskaplig forskning och forskanrtbildning. Försvarsdepartementet
disponerar FoU-anslag för framför allt totalförsvarsändamål,stora
medan Näringsdepartementet den finansiärenär civilstörsta av
sektorsforskning. Den grundläggande frågan målkonflikten mellanrör
värdet de många alternativa möj ghetema pluralism ochav som en ger
de problem uppstår den drivs för långt grund bristsom om av
överblick, snabbt ökande samverkanskrav mellan aktörerna etc.

När det gäller såväl policyfrågor finansiering FoUsom av syns
departementsöverskridande samverkan ske betydligt oftare myndig-
hetsnivå mellan departementen relativtän Det sällan departe-är ettsom

finansierar eller verksamhet inomment departernents-ett annatorgan
område. På myndighetsnivå finansiering däremotär vanliggemensam en
samverkansfonn, i synnerhet inom sektorsforskningen, vars ansvarsom-
råden till sin ofta gränsöverskridande. markantanatur är Den sektorise-
ringen mellan departementen torde försvåra arbetet med fortlöpandeatt
ha integrerad forskningssamverkan i det totalaen systemet.

Även det gäller allmäntnär samråd förekommer omfattandeen
departementsöverskridande samverkan myndighetsnivå. Detta är
sitt både följd och förtjänstsätt med den svenska pluralistiskaen av en
modellen En omfattande samverkan nödvändig iär ett system som
bygger förhållandevis många små och myndigheter. Mångaautonoma
hävdar också värdet viss grad pluralisering stöd förav en av som
forskningens fiihet. Det svenska möjlighet för skildasystemet ger
skolbildningar och bedömningar olika perspektiv. grundläggandeDetur
problemet sålunda å sidan balansenär mellan den pluralitetena som ger
många bedömningar och å andra sidanautonoma behovet viss över-av
blick och Sverige allt litet landär med begränsadetrots ettsamsyn
forskningsresurser både personellt och finansiellt, vilket skulle kunna
tala för ökad grad sammanhållning. Emellertid finns det risken av en

med fåtal FoU-ñnansierandeatt ett system ett myndigheter be-stora
dengränsar samverkan, vilket i sin kanyttre medföra perspek-tur att
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vinnafår svårareforskningsidéer acceptans.ochtiven beskärs attatt nya
samverkansformerochfinansieringsvägaröverblickasvårtDet är att

samlad kunskapbesitterinstansIngenstatliga oU-systernet.Finom det
analyserochfaktasarnrnanställningar görsfält. flestaDehela dettaöver

utred-statligapropositionema,forskningspolitiskadeanslutning tilli
detinomdärför någotföreslårViutvärderingar.ningar eller att organ

kvalifi-i uppdragforskningsñnansieringssystemet att ettstatliga ges
område. FRNdettautvecklingen inomfortlöpande analyserasättcerat

sådankunnasamverkansroll i FoU-systemetutifrån sinskulle envara
instans.

före-forskningtvärvetenskapligfinansieringForskningsrådens av
fakultetsområderr Tvärveten-respektiveinom derasframfor alltkommer

striktmedklara konkurrensensvårigheterkan haprojektskapliga att
begränsadrelativtförekommerprojekt. Detdisciplinavgränsade sam-

administrativa meka-vissadetta,rådsverkan trots attgränsernaöver om
syftenför sådanafinnsnismer

avnärnarintiera-ofta medområden arbetarsektorsorganensInom man
tvärvetenskapliga Förvanligen fordrar attansatser.de somprogram

forskningtvärvetenskapliggrundläggande överutvecklastärka och
tillsammansforskningsrådenföreslåsforskningsrådens gränser att av-

sekre-tillhandahålleroch FRNinitiering,aktivför attsätter enresurser
initierafortsätter FRNdetta över-för detta Utöver atttariatsresurser

samhälls-rörandeforskningsatsningartvärvetenskapligagripande
problem.relevanta

denstärkagällerdet tvärveten-beaktaaspekt när attEn attannan
iLmiversitetsforslming detandelendenforskningenskapliga är stora

ämnesin-striktfakultetsindelning ochUniversitetenssvenska systemet.
forskningbedrivapraktiken svårtdet iinstitutioner attriktade gör som

fordrasproblem. Härdisciplinöverskridandefakultets- ochbredatar upp
svårigheter.dessaöverbryggaansträngningar försärskilda att

mellansamverkanomfattandedrivit framEU-forskningen har enen
referensgrupper.lednings- ochnationellaiforskningsfinansiärerrad

finnabehovfinnsdetemellertid attbör övervägasHärutöver avom
forsknings-internationellaövrigaöverblicka denkunnaförformer att

svenska FoU-i detaktörermellan olikaförekommersamverkan, som
Även tycks det saknasområdedetta över-omvärlden.ochsystemet

såkontakternainternationellaolikaför de äreftersomblick, ansvaret
skildaisamverkanbetydandedock förekommerdetdecentraliserat. Att

svenska forsk-med dekontaktervåraframgåttformer har av
ningsñnansiärerna
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Uppdragetl

Direktiven1.1

Utrednings har tagit fasta direktiven uppdragetsäger attgruppen som
kan bygga erfarenheter och har därför iFRNs begränsad omfattning
insamlat synpunkter från källor. Utredningsgruppen har gjortexterna en
enkät genomfört intervjuer med antal myndigheter och stiftelsersamt ett

speciellt intresse för belysa samverkansfrågoma.ansetts attsom vara av
Med hänsyn till tidden begränsade stått till förfogande detharsom

inte varit möjligt fullständig analys de formergöraatt en av av sam-
verkan forskningsfrnansieringenberör Utredningsgruppen har isom
stället valt övergripandebelysa detta nivå, med basen iatt en an-
slagen för forskning och forskarutbildning. har ställts tillFrågor de
flesta forskningsråd och sektorsmyndigheter med finansieringföransvar

och/eller intem FoU-verksamhet. flera fall nämligenI harexternav
myndigheternas finansiering FoU-verksamhet inte entydigtexternav
kunnat utläsas årsredovisningar eller verksamhetsbeskrivningar.ur

Utredningsgruppen har inte ställt några frågor till universitet och
högskolor eftersom de i första hand utför och inte finansierar forskning.
Fyra de forskningsstiltelserna Riksbankens Jubileumsfondsamtav nya
har efter överenskommelse med FOF 95 kontaktats och intervjuats om
sin roll vad gäller forskningsfrnansieringssamverkan. har vissaHärutöver
andra stiftelser forskningsinstitutoch kontaktats sin sarnverkansrollom
i ñnansieringssystemet.

Eftersom utredningar pågår särskilt behandlar EU-sarnverkan,som
försvarsforskningen och sektorsforskningens omfattning, effekter
högskolan och den enskilda forskarnivån, Michael Nydéns pågående
studie, har utredningsgruppen i samråd med FOF 95 valt belysaatt
endast begränsade delar dessa områdenav
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och definitionerAvgränsningar1.2

forskning kan urskilja samverkanfinansieringdet gällerNär manav
nivåerna kannivåer grader Beträffandeoch med olika djupflera av

skilja mellanman
internationell nivå: EUFN, etc,

riksdag,finansiering: regering ochövergripande policy ochstatlig
departement,

övrigaforskningsråd, sektorsorgan,operativ finansieringsnivå:
stiftelser,företag, organisationer ochmyndigheter, privatastatliga

institutioner, forskargrup-universitet, fakulteter,genomförandenivå:
institut medper, mera

asymmetriska, dvs denmellan dessa nivåerLänkarna är partenena
resursöverforinghuvudsakligenandra, ochöverordnad den utgörsär av

rapportkanaler och alltsåoch besluts- ochanslag ytterst avgenom
mindrenivåer ellerLänkarna dessamaktreldioner. inom är sym-mer

i fokus för vår utredning.det dessa stårmetriska och är som
horisontellt samarbetefråganfinns allmän synpunktDet omen

här dis-nivå.symmetriska relationer mellan Detorgan samma
mellansystematiska kontaktersamverkankuterar är myn-som
myndighetsinomoch inte den samråddigheter ägertyp ensom rumav

iakttagelsenleder till den trivialaverksamhetsområden.olika Detta att
mindre blir samverkan medmyndigheten blir destostörre yttre organ

föreinterna samrådet. exempel kanmotsvarande ökar det EttmånI ges:
omfattandebiståndsarbetet fanns relativtreorganiseringen ett sam-av

policysamverkan och överföring arbets-arbete innefattade både avsom
till Lmiversitet.vad gäller stödetuppgifter mellan och SARECSIDA

biståndsmyndighetema finns bara1995Efter sammanslagningen enav
naturligtvissamverkan då upphört vilketharmyndighet, Sida Utåt sett

minskat. Blir detsamarbetet behöver hainte innebär det faktiskaatt mer
samlas i myndighetfaktiskt samarbeteeller mindre ansvaret enom

detaktuell inom forskningsrådsvärlden därnaturligtvisFrågan är
myndigheter ochprofessionellafinns betydande antalett som var en

avgränsadeämnesmässigt mycketför arbete inom snävt om-ansvarar
områdetill enbart utbildningsdepartementetsråden. hållerOm oss

myndigheter:halvdussin forskningsfinansierandefinns drygtdet ett
Rådet för högpresterande datorsystem,TFR,FRN, HSFR, MFR, NFR,

universitet och högskolor.for forskningRymdstyrelsen och Rådet om
myndighetereller kompliceras dessaSkulle samarbetet underlättas om

ytterligareorganisatoriskt paraply Ellerfördes ihop under attett enav
avsiktnaturligtvis varken uppgift elleruppdelning sker vårDet är att
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försöka besvara denna fråga utredningeni Vi vill bara Visa de be-
gränsningar koncentration den yttre samverkan kan hasom en
Vad inte fångar i vår uppläggning alltså det omfattande samarbeteär

pågår de respektive organisationema,inom och säkerligen tillsom som
både omfattning och djup vittgående det iär än ägermer som rum

mellan organisationemagränsytorna
Beträffande sarnverkansforrnerrias djup har framför allt koncentre-

på försöka kartlägga ñnamiering medverkanderat attoss gememam
djupt ekonomiskt engagerade, i finansieringärparter t ex av gemensam-

program, policysamverkan myndigheter går för attma m m samman
samfállt och sitt håll; eller kommer överensagera men var en om

ska för finansieringen viss insats allmäntta samtvem som ansvar av en
samråd t eller mindre formaliserat utbyte yttranden ellerex mer av
information i eller näraliggande ñågor.Vi har i vissgemensamma
utsträckning berört ad hoc-samverkan, samfinansieringäven t ex av pro-
jekt eller konferenser, något enligt FRNs erfarenheter ärsom egna
mycket vanligt och naturlig följd vårt pluralistiska systemen av

Vi har koncentrerat vårt arbete vad kan betecknas densom som
operativa firiansieringsnivån. den finansiellaFör och organisatoris-att ge
ka till forskningsrådens och sektorsorganens verksamhet harramen
därvid försökt kartlägga vilka F oU-medel kanaliseras statsbud-översom

via de olika departementen till forskningsråd och sektorsorgan. Sågeten
långt det varit möjligt har försökt identifiera övri myndigheteräven ga

fördelar statliga FoU-medel. Redan här kan detta visat sigsägas attsom
svår uppgift fordrat långt utredningstid vad haftstörre änvara en som

till vårt förfogande. har framkommitDet betydande FoU-medel inteatt
direkt synliga i statsbudgeten: flera myndigheter inte harär special-som
destinerade FoU-arislag vissa bidrag till forskning. Vi hart externger ex
försökt några exempel dettage

Vi har i enlighet med direktivvåra från FOF 95 försökt återge sam-
verkan utiñän FRNs erfarenheter. Detta med hjälp antalgörs ettegna av
exempel, speglar de nivåer I anslutning härtilltre nämnts.som som nyss
behandlas frågor rörande samverkan vid finansiering initieringäven och

tvärvetenskaplig forskning.av
enlighetI med tilläggsuppdrag från FOF till95 FRNs utrednings-ett

i oktober har vidare1995 gjorts kortfattad analys hur ochgrupp en av
vilka områden några de nyinrättade forskningsstiitelsemaav sam-

verkar med de statliga forskningsñnansiärema.
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2 Forskningsñnansieringssystemet

2.1 Framväxten pluralistisktett systemav

Med förebilder i USA och Storbritannien började under 1940-talet en
forskningsrådsorganisation byggas i Sverige. Detta medfördeatt attupp
det efter hand, och på helt tidigare, fannssätt röriigaforsk-ett änannat

tillgåningsreswser Under 1960-talet ökade forskningsresursemaatt
kraftigt universitet och högskolor byggdes Dåatt uppstodut.genom en
situation där ñågan förutsättningarna för långsiktig forsknings-om en
planering blev aktuell. Forslmingspolicy blev viktig del den poli-en av
tiska processen.

forskningspolitiskaDen utredningen i sina betänkandenangav
Forskningsråd SOU 1975:26 och Forskningspolitik SOU 1977:52

antal viktiga forskningspolitiska principer.ett Utredningen betonade två
forskningspolitiska grunduppfattningar: idén forskningens egenvärdeom
och tanken forskningen medel. huvudiörslagDess attsom var rege-
ringen gång valperiod skulle lägga ñam princippropositioner fören per
riksdagen den riksdagsamlade FoU-politiken. Varje skulle därige-om

tillfälle diskutera FoU-politiken i dess helhet.attnom
Utifrån den första forskningspolitiska propositionen 1979 prop

1978/79: beslutade119 riksdagen regeringen framgent skulle flam-att
lägga forskningspolitisk proposition tredje år. Denna tänktvarten var

verka instrument för långsiktigatt planering ochett samordningsom av
de samhälleliga FoU-insatsema 1979 års riksdag ställning förtog även
sektorsforskningsprincipen i enlighet med propositionens förslag: Det
bör inom viss samhällssektor ankomma förpå sektorn ansvarigaen
departement och myndigheter föreslå och för konkreta föränd-att svara
ringar FoU-organisationen. Sådana förändringar måste med störstaav
sannolikhet föregås detaljerade studier sektorns behov och olikaav av
förutsättningar för FoU-verksamhet inom sektorn

Den sektoriella FoU-verksamheten ingen nyhet. Redan undervar
1940-talet initierades sådan inom statliga kommittéer. Detta sätt att
organisera forskning och utveckling existerade dock aldrig i form av

T3 16-0189
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lösningarpraktiskastegvis,tillkomplanritning,någon utan som
vägledandestatsmaktenformuleradeproblem. 1979konkreta meren

uppvisadedåriksdagenenighetverksamhet. Denför dennaprincip som
dåbrytaskommaskullesektorsforskningen attkring manupp,senare

FoU-resurserförasida villesamlingspartiets överModeratafrån fiämst
iutförligtbehandlasskeendehögskolan Dettatillsektorsorganenfrån

svenskdrag iNågraforskningen.ochregeringenRiksdagenrapporten
utarbetats121,1995:decennier SOUtvåforskningspolitik under som

FRN.av
särdrag:specifiktforskning harorganiserasvenska ettDet sättet att

högskolorochuniversitetforskning inomallpraktisktlägger taget
i någonfrånavståttexempelvis Norge, attskillnad fråntilloch har,

finansieringssi-forskningsinstitut. Påstatligaetablerautsträckningstörre
förgrenat. Detriktstatliga FoU-systemetsvenskadetdäremotdan är

Appendix mångaoch18 separatatablånframgårfinns, savsom
sektoriella FoU-detgäller främstforskning. Detfinansieraraktörer som

tilldockforskningsmedlenstatligadeHuvuddelen gessystemet. av
ellerforskningsrådtillellerforskning,utförsjälvamyndigheter som

statliga ochtill olikaforskningsanslagfördelarsektorsmyndigheter som
forskningsorgan.privata

1980-ta1enochunder 1970-utvecklingenforskningspolitiskaDen
påpekade Gun-omständigheter. Dettasamverkandeflerabetingades av

Denparadoxen 1989:forskningspolitiskai DenRichardssonnar
inomförändringaruppmärksammadefögadramatiskabestod i menena

och denvolymtillväxtenallmännadenforskarsamhället:svenskadet
med kravdifferentieringen över-ochspecialiseringenfortskridande -

denframför alltochtvärvetenskapligaochsamordning ansatserblick,
andraDenFoU-verksamheten.sektoriellafiamväxandestarktochsnabbt

politiskainom detförändringdramatisklikabestod iomständigheten en
utskottsorganisationdärmedochenkammaniksdagensystemet: en ny

sakområdes-efterbyggdesutskottsorganisationenDen enuppnya
motsvarade departemen-iutskotteninnebar settprincip. stortDenna att

ochlagstiftningbådebehandladesålundaochregeringskanslietiten
få konse-komsakområde. Dettarespektive attinomanslagsgivning

tillanslagenbedömningsamladNågonFoU-politiken.förkvenser av
författningsrnässi-inte skehädaneftermeningstrikt rentkunde iFoU av

iregleradesemellanutskottenärendefördelningeneftersomskäl,ga
1989.Richardssonriksdagsordningen

1981/82:106proppropositionen 1982forskningspolitiskadenI
svenskiproblemetcentralaDetstatsrådet:fördragandeframhöll det

linjerolikautefterutvecklatsdennaförhållandetforskningspolitik attär
fåtttillhar lettemellan Detta ettattsamordning demnärmareutan
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antal forskningsråd, Forskningsrådsnärrmden FRN, Humanistisk-sam-
hällsvetenskapli forskningsrådet HSFR, Medicinska forskningsrådetga
MFR, Naturvetenskapliga forskningsrådet NFR, Socialvetenskapli ga
forskningsrådet SFR Teknikvetenskapliga forskningsrådetsamt TFR.
Bland de de många sektorsorganstörre gradvis tillkommit kanav som

Avfallsforskningsrådetnämnas AFR, Naturvårdsverkets Av-numera
fallsforslcningsnänmd, Rådet for arbetslivsforslcning, Byggforsknings-
rådet BFR, Närings- och teknikutvecklingsverket NUTEK, SAREC
Sidas forskningsavdelnirlg. Skogs- och jordbrukets forskningsråd
SJFR, Naturvårdsverket SNV, Skolverket SV och Kommunikations-
forskningsberedrringen KFB. Bland de många FoU-ñnansiärema bör

den år 1968 riksdagen inrättadeäven Riksbankens Jubileumsfondav
Till dagens många aktörernamnas" forskningsñnansieringsarenan hör.de nio forskningsstiftelseräven bildades i samband med avveck-som

lingen löntagarfondema och har till uppgift stödja forskning.attav som

2.2 Fördelning statliga anslag till FoUav

De totala statliga FoU-resurserna i Sverige 1994/95 tilluppgår 18,5
miljarder kr Källa: SCB. Nära hälften härav kanaliseras Ut-genom
bildningsdepartementet, för 8,8 miljarder FoU-medlen.som svarar av
Större delen dessa medel anslagen till forskningutgörs ochav av
forskarutbildning vid universitet- och högskolor 72 %, Sveriges
lantbruksuniversitet, SLU, oräknat. Departementets anslag till nationell
och internationell forskningssamverkan där anslagen till a-
forskningsråden, FRN och Rymdstyrelsen ingår uppgick till samman--
lagt 2,3 miljarder kr 27 %. Försvarsdepartementet har FoU-anslagett

drygt 3,5 miljarder kr, eller 2,5 miljardermerpartenvarav ca avser
k objektanknuten FoU, dvs forskning och utvecklings vapensystemav

och övrig krigsmateriel Näringsdepartementet finansiärär störstam m
civil sektors forskning och hade 1994/95 FoU-anslag 1,8av ca

miljarder kr, två tredjedelar ca miljarder1,2 förmedladesvarav genom
Närings- och teknikutvecklingsverket, NUTEK. Verket det överlägsetär

sektorsorganet i detstörsta statliga FoU-systemet. En ytterligare
illustration detta verket budgetåretär 1993/94 svaradeatt för 36 %

de nio sektorsorganensstörsta FoU-anslag till universitet ochav
högskolor Nydén 1995.
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1995/96FoUfinansiärerStatliga externav

Närings Civil MiljöKulturArbets-JordbrukUtbild-Social FinansKommu-FörsvarUtrikesJustitie
marknningnikation

RAÄ SNVNUTEK KOVERUSJFRFRNKFBFHIFOASidaRPS
SSIRSEFA RAFiskeri-ÖCB HSFRVägverkSFR
SKIRådf. Kultur- BFRverketMFRBanverkSISFMV
LMVrådet SParbets-Jordbr.NFRSMHlSPF

SGUlivsfo.verketTFRSRV
Konkur-AMSRS

Skol- rensv.
verket
KB
SPPB
Råd
forskn.

UoHom

Årsredovisningar, enkätsvar.budgetpropositionenKälla:
utförenbart FoU.myndigheterinteredovisarTablånAnm.: som
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Samverkan mellan statliga3
FoU-finansiärer

Utgångspunkter3.1

Sverige har pluralistislct for finansiering FoU. Inomett systern samt-av
liga departementsområden direkt eller indirekt medel för forsk-avsätts
ning och utveckling. finnsUnder departementen det forsk-merparten av
ningsråd eller sektorsorgan, fördelar medel till forskare vid univer-som
sitet och högskolor, forskningsinstitut eller företag. grundläggandeDen
frågan i sammanhanget rnålkonflikten mellan värdet pluralism irör av
princip, och de problem uppstår den drivs för långt medsom om a
brist överblick, snabbt ökande sarnverkanskrav i mängd gränsytoren

klarar såledesHur så pluralistiskt det svenskaetc. ett system attsom
fullgöra sina uppgifter Vi har denna fråga för-närmat attoss genom
söka belysa i första hand dessa delfrågor: Vilka former samarbeteav
förekommer mellan de olika aktörerna omfattandeHur samverkanär
inom och mellan organisatoriska nivåer Vilket innehåll eller djup har
forskningsfinansiärernas samverkan

Vi har försökt besvara dessa ñågor med hjälp uppgifter ñånav
forskningsrådens och sektorsmyndighetemas årsredovisningar, SCBs
forskningsstatistik den budgetpropositionen Vidare harsamt senaste
inhämtat information enkät till antal finansiärerett samtgenom en egen
intervjuer med tjänstemän vid berörda myndigheter. Vi har fåttäven ta
del uppgifter insamlats Forskningsfinansieringsutredningensav som av
sekretariat. En längre redovisning vilka forskningsmedel för-av som
delas under de olika departementen forskningsrådens och desamt större
sektorsorganens samverkansmönster i Appendix V1 har kon-ges

försöka kartlägga samverkan i policyñågor, finans-centrerat attoss
iering projekt allmänt samrådsamtav program,
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policyfrågorSamverkan i3.2

Departementsnivån3.2. l

forsknings-i fiågamellan departementenviktigaste samarbetetDet om
utarbetas.forskningspolitiska propositionemadefrågor skerpolitiska när

policysamverkan mellan departementsektoriseringenstarkaDen gör att
begränsadperiodernamellanliggandeunder de synes mer

iförekommer docksamverkanDepartementsöverslqidande större
sek-mellan forskningsråd ochmyndighetsnivå, alltsåutsträckning

därmed följande åta-EU-medlernskapet ochsvenskaDettorsorgan.
ställaredan ställt och kommerforskningsprogram hariganden EUs att

departementsnivå.samverkanökade krav även

Forskningsråd och sektorsorgan3.2.2

rådsorganisationen under detoffentliga uppmärksamhetenDen mot
grundläggande verksamhetsiiågonratill debidragitåret har attsenaste

förperspektiv och därmedbredarediskuterashar kunnat utsättasur
härvid kommitgranskning. harkritisk Nyanyttig prövas,synsätt att

vad gäller blutvecklande riktningverkat i positivtvilket i sin tur a
olikaredan pågått iutvecklingmellan rådensamarbetet Det är somen

sannolikt bidragit tilltid. harunder betydande Dettaformer att ge
i sin helhet.enskilda råden och FRNför denyttiga impulser systemet

Jtbildningsdepartementet diskuterarunderforskningsrådenoch
huvudsekreterama ochkontakter mellanfortlöpande via regelbundna

uppdrag ellerforskningsstrategiska ñågor,kanslichefema gemensamma
viss överblickbidrar tillinitiativ, rollfördelning Detta attetc. en

har löpandeadministrativaupprätthålls i rådssystemet. De systemen
inom berörda myndig-utgångspunkter såväl degranskats från olika

till särskild uppgiftfrån de harrådenheterna attsomsom organm
exempelvis Samarbetet i dettamyndigheterna,granska de statliga RRV.

till fortlöpande utvecklinghar bidragitmångfacetterade system aven
enskildamellan råden inom deoch arbetsformer såvälverksamhets- som

råden.
nationellapolicysamverkan sker i de mångaviktig formEn av

underoch övriga aktiviteter EUsledningsgruppema för delprogram
för i princip alla forskningsrådföreträdarefjärde Där mötsramprogram.

till visstverksamhet har anknytningsektorsmyndigheter,och ettvars
förs ocksåinom EU-forskningeneller aktivitet Därdelprogram annan
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vikti diskussioner strategiska ñågor, programutkast och priorite-ga om
finansiering ansökningar. Vidare förekommerring och nationell av

kontakter mellan företrädare för frnansiärema ochäven representanter
för vetenskapssamhället.

Samverkan finansiering och3.3 genom
administration

Allmänt3.3.1

myndigheter inom respektive forskningsrådsSamarbetet med andra och
mycket omfattning. finnssektorsorgans områden dockDetär storav en

viss naturlig variation mellan myndigheterna. beror vissaDetta att
huvudsakligen inriktade nationella frågor, medan andra harär mer

internationella åtagandenstörre

Nationell samverkan3.3.2

ForskningsrådenunderUtbildningsdepartementetgrundforskningsråden,
Ryrndstyrelsen och samarbetar inom många områden åtskilligaFRN I

departement,fall forskningsñnansiärer under andra framför-berörs även
Ävenallt Naturvårdsverket, sektorsor-SJFR, SFR, NUTEK, BFR m

har liknande samverkansmönster sinsemellan.ganen
FRNhar i likhet med sektor-NFR, TFR, MFR, SJFR någrasamt av

ochbl NUTEK, BFR Naturvårdsverket, inlettKFB,sorganen, a sam-
arbete med de nyinrättade forskningsstiitelserna, ñämst med Strategiska
stiftelsen, och se kapitelMISTRA STINT

Samarbetet mellan forskningsñnansiärerraa har olika karaktär be-
roende frågans eller insatsens beskaffenhet. gäller i första handDet
finansiering aktiviteter forskningsprogram,av gemensamma som
seminarier etc.

Gemensam finansiering nationella eller projekt såvittär,av program
kunnat vanlig form samverkan mellan forskningsfinans-se, en av

iärema och förekommer i högre Lttsträcloiing mellan sektorsmyndi gheter,
mellan grundforslcningsrâden kan bero forskningsrådenDettaän att

endast i begränsad omfattning arbetar med utpekning fakultets-av
eller disciplinöverskridande forskningsprogram stället fördelar rådenI

delen sina FoU-medel utifrån renodlade inomdisciplinärastörre av
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huvudsakligen medkvalitetskriterier. Sektorsorganen arbetar av-
fokuserari växande grad samhälls-nämarinitierade program, som

med andra sektorer. exempelinnebär kontaktytor Ettproblem som
kommunikationsområdet, där Kommunikations-detta kan hämtas från

forskningsberedningen, förutom samverkan inom den sektornKFB, egna
Banverket, samarbetar sektorsöverskridande medmed Vägverket och

Byggforsknings-industripolitiskt motiverade projekt, medNUTEK om
utformning ochbebyggelsens ochrådet, BFR, transportssysternetsom

problem i skärningsytan trafik miljö.med Naturvårdsverket om -
Försvarsdepartementet, har deMyndigheterna under störstasom

naturliga skäl varandrasektorsmedlen för samverkarFoU, näraav vare
renodlade sektorsfmansiärer,sig det sig Försvaretsrör tom ex

ÖCB, eller myndigheter både finansierarMaterielverk och extemsom
för psykolo-forskning och själva utför forskning, FOA och Styrelsen

forskningsmyndigheter, Flygtekniska för-giskt försvar, och rena
söksanstalten.

ska främja näringslivets tillväxt och fömyelse, denNUTEK, ärsom
överlägset fmansiären civil sektorsanknuten VerketFoU.största av
svarade för de nio sektorsorganens1993-94 36 % största samman-av

till universitet och högskolor Nydén 1995. Verket harlagda bidrag
forskningsråd och radsamverkansytor med TFR NFR, FRN,som en

och Naturvårdsverket. delensektorsorgan, KFB, BFR Större ava
olika formerforskningsstöd 150 Mkr FoU-NUTEKs 1ca avser av

industriforslcningsprogram, materialkonsortierochprogramramprogram,
Återstoden tillbestår huvudsakligen projektstödkompetenscentra av

och institut. anslag till iuniversitet och högskolor NUTEKs FoU ges
samfinansiering med näringslivet, med vilket verkethög grad i form av

Ävensålunda samverkan, inte bara i FoU-frågor. harhar BFRnäraen
delfinansierarbetydande samverkan med byggbranschen, bygg-somen

mellanställning mellanforskningen. har i vissa avseendenSJFR atten
samverkangrundforsldaingsråd och sektorsorgan Rådet har näravara

branschforskningsinstitut inom sin sektor,med näringslivet och a
bioenergi och fiske. samverkar irörande skogsbruk, trärâvara, SJFR

sin flera,dessa ñågor med myndigheter inom sektor vilkaäven t exav
Fiskeriverket, fördelar oU-medelJordbruksverket och de Fäven externt.

övri finansiärer under Utbildningsdepar-forskningsråden ochFRN, ga
vissa medel mellan eller flera råd. Vid-utlysertementet gemensamt ett

vid fördelning medel för dyrbar vetenskapligsamarbetar deare av
utrustning, där för den plattformen,FRN ansvarar gemensamma

sekretariat och disponerar liknandeFINDU-kommittén anslaget. Påsamt
för forskarskolor. HPD-rådet,hanteras fördelningen medelsätt somav
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har till uppgift förse det svenska forskarsamhälletatt med
högpresterande datorer, har sitt kansli förlagt till TFR

forskningsrådensI sarnarbetsnärnnd samarbetar antal delta-ett stort
gande forskningsadministrativt. Samarbetsnämndenparter ombesörjer att
projektansökningar ingivits till flera råd, eller motsvarande, ochsom

ligger på mellan två eller fleragränsen ansvarsområden, bedömssom
rätt finansiär, och inte faller mellan stolama. FRN ochav

forskningsråden under Utbildningsdepartementet, SJFR, SFR, Natur-
vårdsverket och, sedan julil 1995, Sveriges universitets-även och
högskoleförbund, samverkar vidare forskningskontorett gemensamtom
i Bryssel.

Det finns också omfattande administrativ samordning inom mångaen
områden. Denna underlag för utgångspunkter förger gemensamma
regler och rutiner vad gäller formerna för bidragsstöd. Här kan t ex

harmoniseringnämnas regler för bidrag och kontraktsutfonnning.av

3.3.3 Internationell samverkan

Forskningsrådens och sektorsorganens internationella samarbete har flera
former. delEn fonnaliserat i specifikaär avtal. I andra fall har respekti-

myndighet fått svenskt allmänt uppdragett förve attmer ansvara en
viss uppgift eller for visst område, exempelvis specifikaett program
inom EU, stöd och deltagande till internationella anläggningarstörre

CERN NFR eller internationella institut HASA FRN.som Detsom
finns vidare formaliserat samarbete byggerett bilaterala avtalsom
med motsvarande organisationer i andra länder, såväl i Norden medsom
andra delar världen. Därtill finns för specifikaav ansvar program som
varje råd administrerar med från respektive sekretariat, infor-resurser
mella kontakter där olika och seminariermöten bas för diskussionerär
och omfattande utbyte i formett och sakkunnigaexperterav som a
utför utvärderingar enskilda projekt ochav program m m.

Flera anslagen under Utbildningsdepartementet disponerasav av
departementet och forskningsråden och FRN för särskilda ändamål,m
vilka i många fall föranleder olika fonner samarbete. kanHär tav ex

anslagetnämnas Europeisk forskningssamverkan 477 lVlkr, dis-som
regeringen, flera råden och FRN för olika EU-program,poneras av av

rymdverksamhet, deltagande i olika internationella organisationer inom
eller Europa, European Scienceutom Foundation,t ESF. NFR harex
de internationellastörsta samverkansåtagandena, för utnyttjandea av
internationella anläggningar. Beslut medverkan eller stöd till in-om
ternationella organisationer har fattats i särskild ordning. Anslaget

N 16-0189



1996:2SOU24

ekonomis-omfattanderelativtinrymmerforskningssamverkanEuropeisk
mångfaldfinnsdetocksåillustrerarsamverkansåtaganden, att enka men

internationellaideltagandemedföruppgifter organ.stortettsom
internatio-betydandefalli mångaharsektorsmyndigheternaAven en

organi-internationellaellerolika EU-programmedsamverkan,nell t ex
OECD.sationer som

Övrigt3.4

be-samarbete,formaliserademindreellerdet somsidanVid merom
ad h0c-sarn-omfattandegivetvisförekommerföregående,i detskrivits

gällakantsekretariat. Denforskningsñnarxsiäremasmellan exverkan
representationseminarier,ekt,projsakkunniggranskning gemensammaav

enskildamellankontakterprofessionelladiverseochi arbetsgrupper
informellaDessasektorsorganochforskningsrådvidbefattningshavare

pluraliseradefår detkitt,detmycketkontakter annarsutgör somav
ihop.hängaFoU-ñnansieringssystemet attstatliga
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4 Exempel samverkan mellan
finansiärer utifrån FRNs erfarenheter

4.1 Samverkan i policyfrågor

En avsevärd del några forskningsfinansiärers verksamhet åtgår tillav
olika former samverkan inom FoU-systernet, finans-tav ex gemensam
iering, seminarier, formella eller informella Denna samverkanmöten
kan, utvecklades i avsnitt ha1.2, olika grader och olika nivåersom avse
och djup. det följandeI vill med hjälp några exempel från FRNsav
verksamhetsfält illustrera hur samverkan kan ske i praktiken

4.1.1 Internationell samverkan

European Science Foundation E519

Ett viktigt drag i den moderna forskningen dagens FoU tilläven om-
övervägande del sker inom nationella dess internationalise-gränser är-
ring. förhållandeDetta avspeglas i 1993 års forskningspolitiskaäven
proposition prop 1992/93: 170 där framhåller forskningensattman
internationalisering behöver påskyndas. Skälet till detta villär att man
utnyttja forskningens internationella nätverk för tillgång till den,att

for Sverige, alltmer betydelsefulla vetenskapliga kunska-som man anser
pen.

När det gäller samarbete inom grundforslmingsområdet finns det i
Europa flera olika formaliserade verksamheter. För det bedrivsmesta
samarbetet inom antal disciplinorienterade samarbetsorgan:ett ICSUs
kommittéer, internationella laboratorier CERN, CMBL Detetc.som
finns emellertid forum för samarbeteett hela detspänner översom
vetenskapliga disciplinområdet, nämligen den europeiska vetenskaps-
stiftelsen ESF sekretariat har sitt i Strasbourg.sätevars

ESF de europeiska forskningsrådensär och vetenskapsakaderniernas
samarbetsorganisation Organisationen, bildades 1974, har idag 54som
medlemsorganisationer från 20 länder. ESF stöder sina medlernsorgani-
sationer fungera forum för informationsutbyteatt ochettgenom som



SOU 1996:226

viktigverkar dendiskussioner. Dessutomforskningspolitiska ensom
Scientificfrämst då Pro-emellan,forskareför kontakterkanal genom

kanTill dettaConferences.ResearchochNetworks Europeangrams,
och ad hoc-seminarier, work-shopsbestårVerksamhetläggas som aven

grupper
Council.Executive InomESFverksamhetenOrganisatoriskt leds av

Generalmed Assem-det årliförbereder mötetdenna gaman agrupp
fyraCommitteeNetworkarbetsutskott,finns vidarebly. samtDet ett en

Councils,Research EuropeanSciencekommitteer: Europeanpermanenta
Commit-Humanities ochCommittee for theCouncils,ResearchMedical

Social Sciences.for thetee
Scientificaktiviteter: Program-tvåbestårverksamheteniBasen av

Environ-vetenskapligaNetworks.Scientific Deoch programmen,mes
TypologyPalaeoclimate, LanguageToxicology, etc,mental European

resultattill 1985komnätverken,vetenskapligaoch de ett avsomsom
deforskningsministerkonferensen 1984. Meneuropeiskaden första

struktur.syfte ochgällerdetskiljer sig när
alltidfinnervetenskapliga nästandeInom grupperprogrammen

ofnätverken, History Europeanforskning. Inomutförforskare somav
pågårSoilCrystallo-graphy, Water ProcessesSurfaceExpansion, etc,

koordineringmedoch till ochanalyserplanering,diskussioner, av
aktivitetforminom dennabedrivs detforskning. Däremot meraav

forskarnanätverktill dessaInitiativenforskning.konkretsällan tas av
ekonomiskadministrativ ochvissdock medbidrarsjälva ESF sam-en

ordning.
workshops,seminarier ochinklusiveverksamhet,generellaESFs

finans-Networksavgifter.medlemsorganisationemasfinansieras med
Allbasbudget.del ESFsNetwork Account,medieras ett annanaven

i någondeltaönskarorganisationerdefinansierasverksamhet somav
till 28basaktiviteterförkostnaderna ESFsuppgickaktivitet. 1994För

medlemskapetsvenskaför detKostnadernafranska Franc.miljoner
miljoner FF. FRNtillför 1994 0,9uppgickochFRNbestrids av

svenskademellansarnordningentekniskaför denocksåsvarar
Vitterhetsakademien, HSFR, Veten-MFR,SJFR,medlemmarna NFR,

samverkarsvenska ESF-gruppenoch FRN. Denskapsakademien, SFR
svenskadeochpolicyñågorkringfrämst även gemensamtutser
Härvidinom ESF.ledningsorganochi styrelserrepresentanterna

samverkar.ländernanordiskaforskningsråden i deförekommer även att
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11A SA

HASA, The International Institute for Applied Systems Analysis, etable-
rades i oktober 1972, för vetenskapli organisationernär representanter ga
i tolv nationer undertecknade HASAs charter. IIASA har sitt isäte
slottet Laxenburg mil utanför Wien Institutets målsättningett par var
från början forum forskaredär från och västvärlden kanatt ett öst-vara
samarbeta i vikti ñågor global och universell och därnatur syste-ga av
rnanalys metodär en gemensam

Frågan svenskt medlemskap diskuterades redan institutetnärom
bildades, det dröjde till innan1976 Sverige gick in medlemmen som
i HASA. Svenskt medlernsorgan först kommitté låg undervar en som
Utbildningsdepartementet. inrättadesNär FRN 1977 kom denna att
inordnas under nämnden delegation. 1983 upphörde delegatio-som en

och sedan dess ligger för medlemskapet direkt FRNsansvaretnen
styrelse med kommitté beredande och rådgivandeen som organ

De mandat till dåvarande systernanalysdelegationen ochsom gavs
fortfarande riktningsgivande följande:är ärsom

initiera och stödja systemanalytisk forskning och metodutveckling,att
verka för utnyttjandet systemanalytisk forskning i planeringatt av

och beslutsfattande,
främja kunskap vilka områden systemanalys tillämpbar,att ärom

svenskt medlemsorgan för arbetet med IIASAatt vara
Huvuduppgiñen i FRNs mandat svenskt medlernsorgan föratt vara

IIASA främja kontakterna mellan institutet och denär svenska for-att
skarvärlden. Ambitionen från sidaFRNs maximalt återföraär att sätt
forskningserfarenheter från tillHASA svensk forskning. I FRNs kom-
mitté för ochHASA Systemanalys ingår för olika forsk-representanter
ningsdiscipliner och sektorsorgan.

Under de år Sverige varit medlem i harHASA förrepresentantersom
organisationer FOA, IVA, KVA, SNV, NUTEK f d STU/Ener-som
giverket liksom Tekniska Högskolan, Handelshögskolan och andra
forsknings institutioner ständigt medverkat i planering och genomförande

FRNs IIASA-aktiviteter. På år har samarbete inlettsnäraettav senare
med olika universitetsinstimtioner och förvaltningar för att arrangera
seminarier för pågående IIASA-forskning med medverkanatt presentera

inbjudna forskare från kontaktnätHASA Ett bestående 250av av ca
universitet och högskolor har för spridaute upprättats attpersoner

information aktuell IIASA-verksamhet och FRN-arrangemang kringom
detta, såsom seminarier, stipendieutlysningar m m

arbetetI med det svenska medlemskapet samverkar FRN med de
övri 16 medlemsnationema, alla deltar i institutets styrelsearbete.ga som
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institutets långsiktiga verksam-policy förTillsammans upprättar man en
ettåriga forsk-och beslutar deförberedelsearbetetihet och deltar om

detsvenska forskare iframståendeningsplanerna. Dessutom engageras
forskningsprogrammende pågåendeutvärderamedlöpande arbetet att

vid HASA.
del medlernska-viktigför, ocharbetarNågot FRN är avsom ensom
ska tillfällemöjligtforskareså mångai HASA, attär attpet som

svenska forskareperioder.eller längre Deinstitutet för kortarevidverka
andratillbidrar ofta direktvid IIASAverksamma attär engagerasom

ochgästforskareaktiviteter,institutetsforskare isvenska t ex som
uppgiftviktigsärskiltstipendieprogram Enkonferenser ochideltagare

post-docs intresse-forskarstuderande ochsökaför FRN är att unga
stipendieprogram, för såi IIASAsdelta sättrade ta ettattattav
samverkaninternationelliförsta steg ut

ResearchTcøgeted S 0ci0-Economic

myndighet förhuvudansvarigmed HSFRtillsammans ettFRN är av
socio-ekonomiskRiktadfjärdeinom EUsdelprogrammen ramprogram;

detTSER.Socio-Economic Research, DettaTargeted ärforskning
inom fjärdesamhällsvetenskapligaenda programmetrent ramprogram-

dekunskapmedAvsikten ärprogrammet attmet. omgenerera ny
unionen ståreuropeiskadensamhällsförändringargenomgripande som

delar:bestårinför. TSER treav
initiativ,teknikpolitiskaochforsknings-utvärdering av

yrkesutbildning,särskiltutbildningundervisning ochforskning om
och sociaaxclusionsocial integration.forskning om

tvåför deområdet och HSFRdet förstaförhuvudansvaretharFRN

senare.
1995vårenmedel förutlysningenförstaVid den programmetav
delasMECUTotalt kommer 80till TSERanvisades MECU att20 ca

tid.helaunder programmetsut
tänker sökaforskaresvenskakontakt medharoch HSFRFRN som

införplaneringsbidragdessutomoch delarmedel via utprogrammet
ochkronorregel 50 000ansökningstillfällena Dessa är avsersom

forskargruppeuropeiskadenbyggaförbidrag tillvanligen att uppresor
skrivaarbete medmånadsoch till någonmedelska söka attomsom

ihop
och HSFR,ingår, förutom FRNledningsgruppensvenskadenI
och ISFRArbetslivsforslcning, NUTEKRådet förförrepresentanter

programkomnrittén. FRNisammanträdenaförberedsledningsgruppen
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informationsdagar föroch ordnar dessutomHSFR programmetom
1994/95 ordnades två sådana informations-svenska forskare. Under

projekteva-fram förslag svenska fördagar. Gruppen expertertar
förmedlas till Bryssel. delprogramlueringar, vilket sedan För ett

üån Sverige. svenska forsknings-nominerades cirka 30 Deexperter
myndigheterna bidrar alla till sprida informationfrnansierande att om

eventuell svensk delfinansiering.och förbereder Dettaävenprogrammet
respektive myndighet för den svenskaordnat så sättär att svarar

delfinansiering faller inom dess område. Beredning den svenskasom av
dvs kommittégranslqiing.delen sker normaltansökan sätt, genomav

programkonnnittén i hållitsVid kommittémötena i Bryssel, 4som
deltagit varsin delegat.under har och HSFR medgånger 1995, FRN

Sverige kommissionens bekostnad medharDessutom rätt taatt en
hittills utnyttjat låtanationell harDetexpert. attgenom represen-man

i programkom-ñån de myndigheterna delta arbetet. Detandra ärtanter
Workdiskuterar utfonnningen forskningsprogrammetmitten som av

till vilka projekt börkommissionens förslagProgramme samt som
beviljas medel.

rernissorgan för andra svenska nçyniig-och HSFR dessutomFRN är
regelbundet Utbildningsdepartemen-heteri TSEK-frågor. informerarDe

i Bryssel och utfalletoch EU/FoU-rådet resultaten mötenatet avavom
ansökningarna

nätverket European Technologyfinns AssessmentInom TSER
medlemmar.Network i vilket och NUTEKFRN ära

Svenska Dimensions-kommitténHizmm

1980-talet aktivit deltagit i internationellahar sedan mittenFRN av
mänskliga dimensionen iforskningen denaktiviteter för ökaatt om

naturvetenskapligamiljöñågoma. IGBPde globala De programmen
World Clima-International Geosphere Biosphere Program och WCRP

snabbt i det internationellaResearch Program förankradeste
eñerfrågades forskning belysteforskningssystemet. Samtidigt som

miljöproblemen konsekvens människorsmänniskans roll; är ytterst en av
och konsumtionsmönster,aktiviteter, livsstilar, produktions- trans-

politik anordnade tillsammansbosättningar, FRN 1988portsystem, etc.
Institutes forInternational Federation ofmed HSFR och IFIAS,

dokumen-konferens hithörande ñågor.Advanced Studies, Dennaen om
Globali Swedishterades Humm ResponsePerspectivesrapporten toon

internationelltled i formuleringenChange 1988 och ettett avvar
Dimen-realiserades sedan 1990 i det k HumansådantEtt sprogram
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sions of Global Environmental Change Programme, HDP. gjordesDet
inom för IGFA, International of FundingGroup Agencies forramen
Global Change Research, och ISSC, International Social Science
Council. svensk iFRN kontakterna med HDP.är representant

samordna och stärka svenska insatsernaFör de inom områdetatt tog
år initiativ till svensk HumanFRN 1990 Dimensions-kommitté.en

Kommittén söker stimulera forskning i Sverige dessa ñågor ochom
fungerar samarbetsorgan med svenska kommittén föräven ettsom
IGBP/WCRP. Dimensions-kommitténHuman finnsI representanter
för Naturvårdsverket, den svenskaHSFR, kommittén för IGBP/WCRP
och Liniversitetsforskningen Kommittén har anordnat internationellaa
seminarier och tagit ñam översikt svensk samhällsvetenskapligöveren
och humanistisk rniljöforskning Environmental Chmge. ChallengeA
for Social and theScience Humanities, FRN 94:3. KommitténReport
försöker vidare stimulera idéutbytet och debatten mellan naturvetare-
samhällsvetare/hurnanister inom miljöområdet attgenom anangera
seminarier olika forskningsproblem. sekretariat följerDessöver nära
arbetet inom det internationella Dimensions-prograrnrnetHuman samt
deltar aktivt i arbetet inom det internationellaIGFA samverkansorga--

mellan de institutioner finansierar forskning rörande globalnet som
change.

finansierar Dimensions-kommitténsFRN Human rekommenda-
tion internationelladel det IGBP-sekretariatets förlagt till KVAen av
kostnader for kontakterna mellan det internationella IGBP-programmet
och Dimensionsprogrammet.Human

Administrativ samverkan mellan4.2

forskningsråden

Forskningsrådens4.2.1 hus

forskningsrådenFRN, under Utbildningsdepartementet och EU/FoU-
rådet har sin samlokalisering omfattande administrativgenom en sam-
verkan. gäller telefonväxel och reception, vissDenna personal- ocht ex
löneadministration, sammanträdeslokaler m m.



SOU 1996:2

4.2.2 Forskningsrådens samarbete med universitet och
högskolor

Redan påbörjades1988 samarbete delvis initierades diskus-ett som av
sionerna med anledning omläggningen den k törvaltningsav-av av s
giften, påslaget forskningsbidragen3 % Forskningsråden bildade då

kämgrupp, FRN, HSFR, lVlFR, NFR och RS. Senare tillkom ävenen
och forskningsrådenTFR utanför Utbildningsdepartementets område,

SJFR och förSFR, på samlat diskutera ñamförallt ornlägg-sättatt ett
ningen törvaltningsavgiiterr harSenare andra ñågor huvud-ävenav av
sakligen administrativ karaktär tillkommit i dessa diskussioner. Sam-
arbetet har under årens lopp varit regelbundet och omfattande. Tidvis
har kompletterats med särskilt utsedda rådsledarnöter och vissagruppen
huvudsekreterare. Gruppens drivande krafter har varit kanslicheferna där

cirkulerar mellan olika råd. FRN, NFR, MFR och HSFR haransvaret
huvudsakligen för samordningsarbetet. Gruppen har kon-svarat ett
struktivt kunnat hitta lösningar i många fall samarbets-svårasett
ñågor. Innehållsligt har detta också fått konsekvenser för de olikastora
rådens forskningsanslag. Samverkan har också i flera fall betytt att
råden har samordnat sig för diskutera med departementet och RRVatt

anslags- och ansvarsñågor berört såväl råden högskolanom som som
Förhandlingspart tidigare Svenska Akademiska Rektorskonferensen,var
SAR ochFrån med 1995 kommer det nyinrättade Sveriges Universitets-
och Högskoleförbtmd forskningsrådens Förbundetatt motpart.vara

hela högskolan skillnadtill tidigare då de mindre ochrepresenterar mot
medelstora högskolorna inte fanns med i SAR.

4.2.3 Samarbetet kring forskningsrådskontoret
i Bryssel

År beslöt1991 forskningsråden inför det ökande EU-arbetet ochatt ett
eventuellt inträde i EU forskningsrådskontor i Bryssel. Konto-ett

skulle ha till uppgift bevaka och följa det samarbete fannsret att som
inom för EES-arbetet forskning.med detMen skulle vidäven ettramen
eventuellt fullt medlemskap kunna hjälpa till med information och
rådgivning till de forskare behövde hjälp. Kontoret etableradessom
1992 med forskningsråden bas ñånoch har samarbetet utvid-1995som

så högskolan och EU/FoU-rådet också blivitgått med ochgats att en
i kontoret Verksamheten bedrivs forsknings-part ett gemensamtnu som

i och högskolekontor ska bevaka både forsknings- och utbildnings-som

TS 16-0189



1996:2SOU32

enskildatillockså hjälpaskainom EU. Kontoretfrågorna att ge
närvarandefinns föri Detservice månlärareforskare och resurser.av

9/15-råden har15-delar ochharhögskolandärtio i kontoretparter
fattasinriktningkontoretsBeslutekonomiskadelar det ansvaret. omav

FRNlöpandehar detstyrelseoch ansvaret.stämma ansvararenenav
föradministrativaoch har detstyrelseniordförandeskapet ansvaretför

organisa-del FRNsformelltdettabetydervilketkontoret, äratt en av
januarimed denfrån och lockså utökatsbemanning hartion. Kontorets

1996.

samarbetsnänmdForskningsrådens4.2.4

hantering-FoU-finansieringenisamverkanformytterligareEn avserav
beroendevilkaprojektansökningar,näraliggandelikalydande elleraven

motsvarande.forskningsråd, elleringivits tillsin inriktning än ettmer
vetenskaplisäkerställa denkapitel Förkortfattat iberördesDetta att ga

ochansökningarfakultetsöverslqidandekvalitetsbedömningen dessaav
forsknings-finnshanteringen dem,administrativaunderlätta den av

1994/95 AMF O,ingick budgetåretdennasamarbetsnämnd.rådens I
Sida,iingårSARECSIFR, SFR,MFR,FRN, HSFR, NFR, som numera

administrerar1994/95med budgetåretochCancerfonden FrånochTFR
sarnarbetsnämnden.NFR

budgetårs-år, innangångersammanträder tvåSarnarbetsnämnden per
april.i slutetfebruari respektivei börjanvanligenförändringen avav

projektansökningarvilkagenomgångfebruarimötetVid görs somaven
ansökningarvilkafinansiäringivits tillde facto samtän somenmer

ska be-ansökningarfastställssammanträdetfel. Vidadresserats om
prövning hostillöverförasråd ellereller flerahos tvåparallelltdömas

fårSamtidigtnäraliggande.bedömsfrnansiärerna,den mestvarasomav
varandra underrättan-hållai uppdragforskningssekretariatrespektive att

samarbetsnärnn-itagitsansökningardehanteringende uppsomavom
detaljsamarbetsnämndendetta arbete eratden. Till stöd för upprättar ett

protokoll.
budgetårsindelningenenligt den gamlaaprilUnder perioden mars -

i finans-ansökningarnabedömningenvetenskapligasedan densker av
Vid samarbets-kommittéer.prioriteringsgrupper/vetenskapligaiäremas

bedömningarsinafinansiäremaredovisaraprilsammanträdenämndens
februarisammanträdet. Vidvidanmäldesprojektansökningarde somav

mellanprojektsällan "byten"inteförekommersammanträdedetta av
koniektsäkerställasökamöjligaste månför ifinansiärer, detta att en



SOU 1996:2 33

bedömning och så hög finansiering möjligt angelägnaen som av
projekt. De årens praxis har inneburit samarbetsnärnndensenaste att
försökt finna finansiär projekt. Samñnansiering förekommeren per

aldrig inom för denna samarbetsformnästan ramen
Samarbetsnämnden fyller praktisk funktion det gällernär atten

säkerställa den Vetenskapliga bedömningen och den administrativa
hanteringen ansökningar, beroende sin vetenskapliga inrikt-av som
ning ingivits till forskningsfrnansiär eller berör flera forsk-änmer en
ningsfmansiärers ansvarsområden Däremot den inte, inteochär avser
heller forum för hantering kvalitetsbedömningar. Deatt ettvara av
vetenskapliga bedömningarna inom de medverkande finansiäremasgörs
normala beredningsgrupper/lçommittéer.

4.3 Samverkan i forskningsfinansiering

4.3. Mellan forskningsråd och sektorsorgan

Forskning och utveckling för bättre miljö exempel på
samverkan miljöforskningeninom

Naturvårdsverket vid sidan sin roll tillsynsmyndighet inomär om som
miljöområdet, den statliga frnansiären miljöforskning. Bud-största av
getåret 1995/96 18 månader uppgår verkets forskningsanslag till ca

Mkr.175 verketsEn uppgifter inför de forskningspolitiskaär attav
propositionerna genomgång svensk miljöforskning i för-göra en av
hållande till de riksdag och regering beslutade miljöpolitiska målen.av
Utifrån denna genomgång analyseras forskningsbehovet under den
kommande treårsperioden med utblickar tioårsperspektiv. Denmot ett

verket utarbetar har Forskning utvecklingoch förrapport namnetsom
bättre miljö FoUBM. januariI 1996 den fjärdeutges rapporten av
denna typ.

Arbetet med sker i formFoUBM mycket bred samverkanav en
mellan rad forskningsfinansiärer. Skälet till detta antalär att ett storten
sektorsorgan och också forskningsråden stöder någon form miljöin-av
riktad forskning. Bakom den aktuella utgåvan står inteFoUBMnu av
mindre olika forskningsfinansiärer: AFR, BFR, Föreningen fortretton
industriell miljövård, FRN, HSFR, KFB, lVIFR, MISTRA, SNV,NFR,
NUTEK, SJFR, ArbetetFFK har letts Naturvårdsverket, ocksåav som

för sekretariat och utgivning. fleraharRapportenansvarat rapportens
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mil-inomprioriteringarstatsmakternasforunderlagskasylten: den ge
be-forskarvärlden avnämarnasinformeraskadenjöforskningen, om
ochforskningsområdenangelägnadevaddömningar somsersomav

forskningsfinansiärenaamellansamordningåstadkommaska sökaden en
satsningar.derasbeträffande

år.drygttagitharFoUBMversionen ettdenmedArbetet senaste av
forsk-ochsektorsorganvidFoU-handläggareinneburitharDet atta

ochprioriteringardiskuteratochgångertiotaletträffats drygtningsråd
utredningsgrup-harfinansieringssystemetpluraliseradedetsatsningar. I

deninomsamverkansorganinforrnelltfungerakommit ettatt sompen
i dettabörmiljöforskningen. Detfinansieradestatligtsvenska samman-

ideltagitforskningmiljösuategiskförStiftelsenhang ävenattnoteras
finansieringenforsärskiltbereddsigförklaratocharbetet, att ta ansvar

arbets-övrigtföri FoUBMförslagen är attdelområden. Ettvissa avav
permanentas.gruppen

inomfrnansieringssystemetuppdeladedetmening kräverEnligt vår
nämndes.densamordningsorganöforskningen typmilj ett ovansomav

rådgivandenågottilldetta än ettsvårtdocktorde göraDet att meravara
sinautfonnarfinansiärernamedverkandeAlla de programegnaorgan.

Endepartement.respektivetillingesprioriteringar,och annansom
grundforsk-medverkandedeFoUBMarbetei ärsvårighet attett som

utpeka-i förvägförbindabereddavanligenningsråden är att resurser
forskningsfält.de

ochfinansiärerstatligamellanSamverkan4.3.2

stiftelseen

förkompetenspmgrcvnutvecklinguthålligtillVägar -
forskningmiljörelcüerad

tillför-forskningöstrategiskmiljförStiftelsentillkomstenmedochI av
lVlkr/år.250storleksordningenimiljsvenskdes resursernya

Environmentoch EUstillkomst,MISTRAsföljdSom programaven
medNaturvårdsverket 25tillanslagsittminskadeand Climate staten

minskadesVidare1995/96.budgetåretformånader12Mkr räknat
samtidigtMkr/år,till 20från 32Avfallsforskningsrådettillanslaget som

Avfallsforslmings-dessNaturvårdsverketunderinordnadesrådet som
nämnd.

miljöforskningochförsitthar naturresurs-FRN programgenom
miljöforsk-samhällsanalytisktvärvetenskapligtiotal årsedan stöttett
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ning, varit eftersatt och outvecklad. Efter hand har andraävensom
finansiärer slagit in denna de disponibla medlen harväg, varitmen
begränsade; fördelarFRN inom detta område 18 lVHcr/år.ca

Tillkomsten MISTRA innebar ändrade fönitsättningar. Stiftelsensav
kansli deklarerade dock allmänt intresseradatt rent attman var av
försöka stödjakompentensuppbyggnaden inom sarnhällsvetenskapligoch
humanistisk milj öforskning. Som resultat satsning FRN ochett av en av
NUTEK till ingivenMISTRA gramskiss, initierade dessasamt treen pro
hösten 1994 samarbete med sikte till ståndett att ett gemensamt
kompetenspro för samhällsvetenskapli goch humanistisk milj öforsk-gram
ning. En rad andra nailjöforslcningsfinansiärer knöts tidigt stadiumett
till arbetet. Till sist deltog åtta statliga forskningsfinansiärter BFR,-
FRN, HSFR, KFB, Naturvårdsverkets forskningsnämnd och avfallsforsk-
ningsnämnd, NUTEK och SJFR- och MISTRA i satsningen. Sommaren
1995 utlystes forskningsmedel totalt 8,3 Mkr inom programmetom
Vägar till Løthälig utveckling beteenden, strukturer.organisationer,-
Medlen ska till forskare5 7 professors- eller mellannivå och-
utgå under 2x3 år. Till knyts vetenskapligprogrammet en program-
ledare. Satsningen ska kompletteras med reguljära projektmedel från de
medverkande finansiäremas sida FRN för ad-programmetsansvarar
ministration

Vägar till uthållig utveckling de första exemplenär reellett av
samverkan mellan de stiftelserna och de statliga forskningsfinans-nya
iärema. MISTRAs ekonomiska insats drygt 42 %, de statligaär organen

drygt % vardera.7 innebäravsätter Programmet jämförelsevis kraftigen
satsning ganska outvecklat högst Samhällsrelevantett forsk-men
ningsfält. Förutom MISTRA hade ingen de enskilda finansiärernaav
såvitt kan bedöma kunnat detta i regi.göra Genomförandetman egen

satsningen illustrerar beredvillighet från såväl de statliga finans-av en
iäremas MISTRAs sida samverka och försöka sig tillattsom anpassa
ändrade forskningspolitiska fönrtsättningar.

4.3.3 Dyrbar vetenskaplig utrustning m m

En central fråga för vetenskapssamhället och speciellt för de instrument-
krävande verksamheterna inom fysik, kemi, biologi, geovetenskaper,
biokemi, medicin och teknikvetenskap försörjning vetenskapligär av
utrustning. Mycket lite den dyrbara utrustningen här definieradav som
utrustning kostar Mkr2 i anskaffningän finansieras uni-som mer av
versiteten själva Det finns dock enstaka undantag, har PET-t ex
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ochuniversitetsmedelfinansierats meduniversitetUppsalavidcentrum
utsträckning.lån i stor

finansieringenfördet FRNstatligadet ärInom systemet svararsom
lvlkr/år.105anslagsvolymentotalautrustningen. Den ärdyrbaradenav

for-utrustning föranskaffningtillgåranslagetHuvuddelen av nyav
Forskningensansökningar.basisinstitutionerochskargrupper av
investeringen.utslagsgivande förpotentialochkvalitetvetenskapliga är

forsknings-medverkanaktivmedanslagdessaFördelningen görs avav
Dessaoch SJFRNUTEKutbildningsdepartementet,underråden ger
grund förtillprioriteringar liggerinbördesefterrekommendationer som

fördelningsförslaget.
utrustningen inomdyrbarafinansiering densamladmedSystemet av

finansieringen. DetiflexibilitetmedgivitharFRNs stor samman-ram
möjåtagandenlångsiktigaochutrustningsanslagethållna gör stora ga.

isynkrotronljuslaboratorietdetuppbyggnadenharexempelTill nyaav
beviljadeDärtill kommermed Mkr.41samfrnansieratsMAXLund,

videxperimentanläggningarochdetektorerbyggamedel till treatt upp
MAX-laboratorietsMkr.ytterligare 21 ut-hittillsmedanläggningen

be-utrustningssatsning. Den är stor1990-taletsbyggnad storaär av
ke-biolobedrivsteknikutvecklingochforskningförtydelse avsom

medicinare.ochteknikerfysikerochmister även avmen
fakultets-ellertillsigbundnainte ärrmes-Utrustningsmedlen är vare

kvaliteten påochefterfråganDärför kanhögskolatillellerområden
departe-beloppsramarfördelningen änansökningarna styra somsnarare

också NUIEKmärkaråd.respektive Detangivit för är attattmentet
praktisktfrånyttrandenomfattas tasattoch SJFR samtsystemetav

andra depar-viddemforskningsfinansiärer,statliga ävensamtligataget
utbildningsdeparternentet.äntement

intemedlen,beslutarnämnden,dvsstyrelse,FRNsDet är omsom
vik-dettaErfarenhetenutrustning. ärdyrbar ärför attkommittéFRNs

instansöverordnadfattasbeslutetslutligadetinsiktentigt; att enavom
koncensus.uppnåkommitténtryckstarktfinnsdet atttillleder ettatt

tid. Detanslagsfördelningeniflexibilitet överforocksåDetta öppnar
anslagsbeloppsärskiltingetolika råden,dekvoter förfastafinns inga

forskare.för sinaanspråkråd kanvisst göraettsom
fördelnings-forsvaradebaraFRNsåfungeradeTidigare attsystemet

disponerasuppköpen Nuochanslagetförsvarademedan UUHbesluten
forskarenuniversiteten ellerskötsuppköpenmedananslaget FRN avav

dettaErfarenheternafungera väl.sigvisatharBådasjälv. avsystemen
godaenbartsedan 1979,år,15 ärhar löptrådssarnarbete översom nu

kompletterad medfinansieringsmetod,dennaSverige har gene-genom
kunnatWallenbergsstiftelsen, upprätt-alltframfördonationer frånrösa
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hålla god utrustningsstandard vid universiteten Enighet investe-en om
ringarna har uppnåtts inom rådssfáren och utrustningssamverkan över
fakultetsgränserna har möjliggj

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse den totalt dorni-är settnumera
nerande finansiären utrustning och byggnader för forskningävenav av
vid universiteten totalaDen anslagsvolymen uppgår till omkring 300
Mkr årligen, del tillgår dessa Wallenbergsstorvarav en
stiftelse har spelat dominerande roll för uppbyggnaden ocht ex en
utrustningen Siegbahn-laboratorietManne i Stockholm sedan dessav
tillkomst i början l940-talet.av

Viktig sarnfmansiering med Wallenbergsstiftelsen har gälltt ex
uppbygganden där stiftelsenMAX H bidragit med 40 Mkr, harav men
också förekommit det gäller utrustning till Parallelldatorcenmirn vidnär

iKTH, Lasercentrum Lund och rad andra satsningar. Samfinans-en
iering mellan stiftelsen och förekommerFRN bara vid de största
investeringarna; för mindre insatser i stället arbetsfördelning förgörs en

undvika dubbelarbete. Erfarenheterna detta samarbete mycketatt ärav
goda Bedömningsgrundema i huvudsak lika för ochFRN stiftelsen.är

Nationella Anläggningar

har för driftenNFR fyra nationella anläggningar: "Ihe Sved-ansvaret av
berg-laboratoriet i Uppsala, iMAX-lab Lund, Onsala rymdobservato-
rium och Siegbahn-laboratorietManne i Stockholm den kommittéI

för verksamheten medverkar ochFRN medTFRsom svarar represen-
Det borgar för de investeringsfrågor FRN för kantanter. att som svarar

hanteras med god insyn i förberedelsearbetet och för de teknikve-att
tenskapliga intressena bevakas.

Inom det samhällsvetenskapliga området finns Kollegiet för
sarnhällsforslcning, SCASSS, startades i början 1980-taletsom av av

ochFRN HSFR. Kollegiet har sedan juli ställning1 1995 nationellsom
inrättning under och lokaliserat tillHSFR Uppsala universitet.är

Forskarskolor

FRN 1995 för fördela medel drygt 10 Mcr/âr tillövertog ansvaret att
försöksverksamhet med forskarskolor vid universiteten detta ända-För
mål bildades kommitté med från forskningsråden,representanteren
NUTEK och SJFR universitetslärarenågra och forskare medsamt
erfarenhet verksamheten Samarbetet kring denna uppgift inomav
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dockväl; det återstårhar fungeratuniversitetenochrådssystemet att
verksamhetenutvärdera

departementsgränserSamñnansiering4.3.4 över

Ungdomsforskning

ungdomsforskning.för Dettafick 1990Forskningsrådsnämnden ansvaret
ungdomsforskningförförskedde centraatt ansvaret somsexgenom

fördes till FRN. UtöverungdomsdelegationenochBam- överstartats av
bibliografiför löpandefickcentrumbildningama FRN överta ansvaret en

universitetsbibliotekStockholmsöverungdomsforskningproduceradvid
till projektstöd.begränsadevissa mycketfick FRNDärutöver resurser
redovisasbyggtsungdornsforskningscentra över-Från de uppsom

forskare, forskar-mellan olikaSamarbetetpositiva erfarenheter.vägande
fruktbart.visat sig mycketökat ochämnesområden harochgrupper

arbetar medforskarstuderandeökat antalkanDessutom ettnoteras att
och fleraungdomsforskningens områdeinomavhandlingsprojekt an-

forsknings-kommit in tillungdornsforskning harstöd tillsökningar om
råden.

förolikavid deverksamhetenutvärdera1992/93lätFRN centra
åstadkommithadeframkom dessautvärderingenungdomsforskning. I att

ochungdom utifrånstudierförskjutning ñånönskad ett vuxen-aven
hadeungdomsperspektiv. Forskningeninstitutionsperspektiv till ett

självaungdomarnade problemflyttats upptarnärmare som
markantperspektivförskjutningenpåvisadeUtvärderingen att var

vitaliseratsungdomsforskningenochmellan olika attcentra genom
tillforskning hade sprittssådanDeltagandet itillkomst. störredessas ett

sådanasigtidigareinstitutioner demochantal ägnatänämnen som
lång-dock behövdeforskningenkonstateradesfiågor. Vidare att mera

systematisering. Nämndenochutvecklingmetodiskteoretisk ochsiktig
special-forskningsprojekt ochprioritetökaddärför beslutathar att ge

destinerade tjänster.
begränsade.ungdomsforsknjngförsärskilt ärDe avsatta resurserna

kantill projektbörtillgängligaframhållitharFRN att somgesresurser
till nätverks-ungdornsforskare verkardärforskningsmiljöerspridas i de

till tematiskacentrumbildningamabyggande mellan och samtutöver
ansatser.

framhöll1992/93:17OpropositionenforskningspolitiskadenI rege-
ungdomsforskningenmångfald idenangelägetdetringen, attatt var

och utvecklas.bibehållasstöd kundeFRNsuppnåtts a genomsom
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Regeringen föreslog därför under avsnittet Utbildningsdepartementets
verksamhetsområde riksdagen FRN omfördelning inomatt genom ramen
för sitt anslag skulle ytterligare 500 000 kronor för ungdoms-avsätta
forskning. Riksdagen beslöt 500 kronor från0O Civil-även avsättaatt
departementets verksamhetsområde.
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Finansiering5 tvärvetenskapligav

forskning: problembild och förslag till
hantering inom rådssystemet

Inledning5.1

En de framförs i Michael Gibbonsteser bok Theav som rn new
production of knowledge SAGE 1994 forskningssysternet iär att en
rad västli industriländer andra formerär universitetensväg mot änga
fakulteter och discipliner. Forskning bedrivs idag ofta i andra organisa-
toriska former de traditionella Forskarsamhälletän ställs i växande
utsträckning inför krav på lösa industri- eller sarnhällsrelevantaatt pro-
blem. Många dessa utmaningar fordrar eller mångvetenska-tvär-av nya
pliga metoder och arbetssätt.nya

kanDet här sin plats försöka defmiera begreppetatt tvärve-vara
tenskap. Strävan förnya och fördjupa kunskapsmassa och teoribild-att
ning kan ibland medföra Genomatt sprängs. att meto-
der och referensramar från olika områden smälts skapassamman nya
specialiteter eller så småningom helt discipliner med profil ochnya egen

referensramar. Socialantropologi och kriminologi äregna ett par ex-
empel detta Biokemi och kvantkemi två andra Tvävetenskqoär
kännetecknas sålunda teoretiskt och metodiskt nyskapande och skaav
kunna sammanföra disciplinfärdigheter ett sådant resultatetsätt, att

blir vad de enskilda discipliner-änav mer summan av
tillför. Vid sidan tvärvetenskaplig forskning, definieradna av nyss

beskrivna kan tala mångvetenskcp.sätt, Med detta att ettman om avses
vetenskapligt eller samhälleli problem för sin lösning kan kräva bidrag
från olika vetenskapsgrenar, metoder för den skull behöverutan att nya
utvecklas. Samarbetet innebär i detta fall forskare utnyttjar teknikeratt
och kunnande från olika vetenskaper för lösa delproblern inomatt en

Mångvetenskapligtstöne samarbete innebär alltid, något sätt,ram
referensramanaa vidgas och kanatt leda till tvärvetenskap.även
Vi känner igen dessa tankegångar fiån den svenska vetenskapliga

och politiska debatten Sverige ingår i Gibbons studie. Inte minstm
från politikerhåll har under antal betonat tvärvetenskapligaettman

och gränsöverskridande forskningangreppssätt viktiga medel försom
hantera samhällets och näringslivets kravatt kunskap och kompetens

inför ñamtiderr
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roll detviktigharFoU-finansieringssystemet närstatligaDet en
tillkomstända sedan sinhartvärvetenskapen FRNbefrämjagäller att

projekt harTvärvetenskapligauppgifter.sinahatt detta1977 en avsom
derasframför allt inomforskningsråden,olikadehandlagtsäven av

grundläggan-stärkadisciplinornråden. Menochfakultets-respektive att
inte minstflera plan,insatserfordrartvärvetenskaplig kompetensde

gällasjälva kanuniversiteten Detinomnytänkandeinitiativ och t ex
tvärvetenskapli-inrättandeochkarriärvägarmeriteringssystemet, avnya

fakulteternautanförinstitutionerga
bild hurförsökaingåttutredningsdirektiv harvåraI att en avge

forsk-projekt hanteratstvärvetenskapligatillbidragansökningar avom
hursammanfattningkortförsökavaltVi harningsråden. att avenge
sinUtbildningsdepartementetunderforskningsrådenochFRN ser
Vidisciplinöverslqidande proj ekt.ochfakultets-hanteringnuvarande av

förtsdiskussionerfrånunderlagsmaterialtillhalt tillgångdärvidhar som
tvärvetenskapligrörandehuvudsekreterarerådensochFRNsmellan

uppdragregeringensskaforskningsrådenochsamverkan FRN ge
üämjas.forskning kantvärvetenskaplighanteringenförslag till hur av
projekttvärvetenskapligafinansieringeniproblemnågraSer avman

ökadkanrörande detta HurvarandramedrådenharkontaktytorVilka
ställ-tvärvetenskapensstärkaforskningsfrnansiäremamellansamverkan

universitetenvidning

inomTvärvetenskap5.2

forskningsrådssystemet

stödjaförFRN,har nämnts, attsvenska FoU-systemetdetI ansvarsom
forskning.grundläggandeSamhällsrelevantinitieraochtvärvetenskap
samhälletsmotiveratsforskningstöd tillgjortsharDetta avsomgenom

tvärvetenskapligainneburitoñastoch steg, texkunskapsbehov storasom
samhällsvetenskap/huma-ochsidannaturvetenskap/teknik åmellan ena

mäklarroll. FRNsaktivspelathar härandra FRNniora å den en
riksdagen,kontaktytorbredasammansättningsin motstyrelse har genom

organisationsli-och NUTEKforskningsrådenforskarsarnhället via samt
beslutasprogramområdenbåde inomgjortsharinsatserFRNs somvet.

självständigtnämndendärområdeninomochriksdagregering ochav
initiativ.tagit

finansieringvidforskningsråden tvärveten-medsamverkanFRNs av
varit begrän-forskningsprojekt harfakultetsöverskridandeellerskapliga

sarnarbets-forskningsrådensavsnittetibeskrivssad. Som närmare om



SOU 1996:2 43

nämnd, det generellt ovanligt forskningsråden samfmansierarär sett att
proj det däremot gäller finansieringenNär dyrbar vetenskaplig ut-av
rustning finns väl fungerande samverkan mellan och forsk-FRNen
ningsråden under utbildningsdeparternentet, NUTEK och SJFR genom
FINDU-komnrittén, där förFRN sekretariat och disponerarsvarar an-
slaget. har vidare, främst inomFRN och nriljöproganrmet,naturresurs-
ISH- och Kvinno- och jämställdhetsprogrammen i flera fall samñnans-

RAÄierat projekt och med sektorsorgan BFR, AMFO,program som
och KFB.

NFRsamverkademedNUTEKnärdet gemensammaprogrammet
Materialkonsortier etablerades. Det har pågått i fyra ochår ska pågå i
ytterligare fem kopplarår. Detta naturvetenskap, teknik ochsamman
tillämpning inom materialområdet. Vidare har underNFR 1994/95

gränsöverskridande symposier tillsammans med ochTFRarrangerat
lVIFR Rådet har vidare i sina kontakter industrinmed identifierat behov

stärka kontaktytan både ochNUTEK inomTFR områdenatt motav av
snabb teknologisk utveckling baserad den naturvetenskapliga kun-
skapsfrontens ñamsteg inom cell- och molekylärbiologi och inom mate-
rialonrrådet. och har utvecklatNFR, TFR NUTEK databasen gemensam

beviljade pågående forskningsprojekt, kan förväntas bliöver ettsom
viktigt sammanhållande instrument.

möjligheterNFR goda utveckla viktiga tillsam-att tre gränsytorser
nämligenmed rnaterialområdet, kemiområdet och biotekni-mans

Ävenkonrrådet. i kontaktytan med kanNlFR identifiera intressantaman
gränsomrâden mellan biologi/kemi medicinoch

HSFR det också vikti stödja och underlätta tvärveten-attser som
skap och har nyligen låtit sammanföra olika discipliner har berö-som
ringspunkter med varandra i ordinarierådets beredningsarbete. Härige-

har övergivit sinrådet tidigare modell med och allenämnesgruppernom
bedömning sker i miljö där olika representerade. HSFRsämnen ären
viktigaste instrument för stimulera tvärvetenskapligt arbeteatt är att

forskningsprogram kräver disciplinsamverkan. Förhoppningenstarta som
dessa mångvetenskapliga satsningar ska leda till tvärvetenskap.är att

Forskningsprogrammen Jämförande kulturforskning och Forskning om
Europa exempel rådets satsningar denna Rådet har ocksåär typ.av
viss erfarenhet rådsövergripande projekt. Ett exempel detta denärav
satsning neur0scien0e innevarandeHSFR bedriver tillsam-som

med lVlFRmans
samverkansytorTFRs har redan berörts.NFR förutserHärutövermot

rådet fördjupad samverkan med kringMFR medicinsk teknik.en
intarNUTEK i samarbeteTFRs med sektorsorganen.en

Gränslinjerna mellan och klarareTFR NUTEK tidigare, eftersomär än
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sig tillämpad forskning tillsammansallt orienteratNUTEK motmera
för tekniskindustrin, medan grundforsloiing. Rådetmed TFR ansvarar

förutser växelverkan mellan teknik, samhällsvetenskap och huma-att
viktigare roll. Naturliga exempel dettaniora kommer få äratt en

människa maskin och lingvistik datavetenskap.mellangränsytorna - -
mekanik kemiteknilç kommerinom bioteknik, teknisk ochMen även

samhällsvetenskap tillrnätas allt betydelse.växelverkan med störreatt
förutser ökad interaktion meddet sammanhanget TFR HSFRI

biomedicinska forskningsområdet sådant finns talrikadetInom som
tvärvetenskapligt arbetssätt, vilket praktiseras inom denexempel

Ämnenläkarutbildningen. Socialmedi-grundläggande somgemensamma
medicinsk etik indikerar redan sinacin, medicinsk teknik, osv genom

discipliner. har i hög gradde har sin bas i flera Dessa ämnenattnamn
medan stödetmedverkan från etableratsMFR ämnen,som egnagenom

varit marginellt. möjligheter tillfrån andra råd hittills har MFRHär ser
andra finansiärer. Rådet har vidare nyligensamarbete med eller fleraen

svensk epidemiologisk forskning i samarbetegjort genomgång aven
finns godainom för råden arbetsgrupp. Detmed SFR gemensamen

dessa råd, ocksåförutsättningar för fortsatt samverkan mellan ettmen
finansiärer med inriktning denintresse för samverka med mot yttreatt

eller inre miljön

tvärvetenskapligformer för5.3 Nya
rådenmellan ochsamverkan FRN

disciplin särprägladvarje vetenskaplig utvecklasInom nästan meto-en
Frågeställningardik i varje fall metodiska särdrag.eller tvärs över

snittytor mellan traditionellt inmutade fältdisciplingränser och i nya
olika dis-svårigheter uppståralltså inte bara demöter attgenomsom

Arbetet måste regel ske medcipliner har skilda teorisystem meto-som
därigenom saknar från detder utvecklas ad hoc och acceptanssomsom

tvärvetenskaplig ochvetenskapliga etablissemanget. Detta gör att av-
genomföra inomvetenska-nämarinitierad forskning ofta svårare änär att

kvalitetsbedömningen inom-plig. får konsekvenser för HögDetta t ex
grundforslmingens viktigaste loitierium godvetenskaplig kvalitet,

kriteriet samhällets frnansiäremasforskning, inte det endaär per-ur
kostnadseffektivitetfrågor relevans ochspektiv. kommerDär även om

rn.
få låga kvalitetspoängTvärvetenskaplig forskning tenderar att om

Enligtinomvetenskapliga grunder peer-review.den bedöms genom
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det den bästauppnår projektkvalite-ett attpar anses man
ad hoc-samverkan mellan skickliga disciplinforskare. Denten genom

högsta relevansen däremot uppnås i de fall forskningen i fråga in-är
itierad formulerarDessa sällan sina problem så deavnämarna attav
faller inom disciplingränsenra.

Vad kan forskningsfinansiärema för befrämja tvärvetenskapgöra att
i allmänhet och de tvärvetenskap i synnerhet Vårt intryckstora stegens

det generellt problem förankra och finansiera projektär äratt sett ett att
flera forskningsråds domäner. Finansieringenspänner över än ettsom

tvärvetenskapliga projekt forskningsråden har ökat endastinomav
obetydligt under 1990-talet och ligger lvlkr/år. Till150 tvär-nu ca
vetenskapliga projekt räknas projekt med deltagande forskare ñån två
eller flera discipliner där medlen söks och resultatengemensamt
publiceras Rådens huvudsekreterare vidare eniga igemensamt. är
bedömningen rådens samverkan rörande finansieringatt tvärveten-av
skap eftersatt. Forskningsrådens sarnarbetsnärnnd viktigtär är ett organ

det gäller till inga projektansökningar hamnar mellannär att attse
stolarna. Samarbetsnämnden kan däremot inte hantera bedömnings-
fiågor eller aktiv initiering breda tvärvetenskapligaen av program

Finansieringen grundläggande tvärvetenskaplig forskning kanav
enligt vår uppfattning förbättras inom nuvarande rådsstruktur tvågenom
huvudtyper samverkansinsatser mellan och forskningsrådenFRNav
under Utbildningsdepartementet.

En speciell beredningsgrupp för forskarinitierad tvärveten-
skap. ska bestå och rådens ordförandeDen FRNs och huvudsekrete-av

gmed uppgift identifiera vetenskaplig synpunkt särskilt lovandeattrare ur
gränssnitt och för komma finansiering rådsgräns-överensatt om av
överskridande satsningar. sina anslagsfrarnställnirrgarI redovisar råden

for sitt tvärvetenskapliga FRNöverramarna engagemang
redovisar dessutom kostnaderna för beredningsgruppens och de gemen-

satsningarnas administration.samma
forskning motiverasFör samhällets kunskapsbehov ochsom av

oftast innebär tvärvetenskapliga mellanstora steg, t naturveten-som ex
skap/teknik sidanå och samhällsvetenskap/humaniora å andra, börena

aktiv initieringsfirnlction finnas fyller mäklar- och tolkroll. Enen som en
fast sådan bildar särskilt kompetenscentrum, erfarenhetettresurs vars

tvärvetenskaplig initiering sänker transaktionskostnadema för fram-av
tida tvärvetenskapliga satsningar. har uppgift fylla dennaFRN attsom

iroll det svenska forskningsrådssystemet.
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6 orskningsstiftelsemaF

6.1 Bakgrund

Våren lade1993 regeringen fram proposition miljarder10atten om
kronor de tidigare löntagarfonderna skulle användas för att treav
strategiska forskningsstiftelser. Beslut vårriksdagen 1993 ochtogs av
kommande år ytterligare stiftelser med uppgift stödjaattsex
forskning inom olika vetenskapsområden, kapitalet hade då för-nästan
dubblats. Vi har här valt beskriva fem stiftelsema, nämligen:att av
Stiftelsen för strategisk forskning, Stiftelsenför miljöstrategisk forsk-
ning, Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, Stiftelsen för
internationalisering högre utbildning och forskning och Riksbankensav
Jubileumsfond. Vi har till beskriva hittills förekom-avgränsat attoss
mande samverkan med övriga forskningsfinansierande deorgan, som
statliga forskningsråden, myndigheter och sektorsorgan, universitet och
högskolor, kontakter och samverkan med EU och övriga internatio-samt
nella forskningsorgan

6.2 Stiftelsemas uppdrag,
och omfattning

6.2.1 Stiftelsen för strategisk forskning
Strategiska stiftelsen

Stiftelsen har enligt sina stadgar "som stödjaatt naturveten-
skaplig, teknisk och medicinsk forskning högsta internationellaav
kvalitet och betydelse för utvecklingen Sveriges ñamtida konkur-av av
renskraft". Forskningsinsatserna kan "såväl grundforskningavse som
tillämpad forskning inte minst, områden däremellan". Utmärkandesamt,
för Stiftelsens verksamhet ska "koncentration insatser,a vara av
gränsöverskridande mellan discipliner, etablering nätverk eller fastareav
samverkansformer nationellt och internationellt etablerandeta genom
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forskarut-befordrandeforskamtbytespmgram,intemationelltett avav
ochforskningscentraforskanörlighet,forskanelaytering,ochbildning

näringslivet".högskolor ochochuniversitetmellansamverkan
biovetenskap,antagithuvudområdenprioriteradeStiftelsen har som

särskilt intresse forbastelmologierandrainformationsteknologi och av
kommerhuvudsakligennäringslivet. De attsvenskadet program som

forsk-strategiskaforskningsprogrammultidisciplinäralokalastödjas är
kopplade tillforskarskolorlokalanätverk ochnationellaningscentra,

nätverknationella
Omfattningenmiljarder honor.uppgår till 6kapitalStiftelsens avca

miljo-till 50uppgåttunder 1995verksamheten harekonomiskaden ca
förmiljoner,till 200öka 100under 1996 attoch beräknaskronorner -

miljoner.i 600år5efter 4 uppe cavaraca -

forskningmiljöstrategiskförStiftelsen6.2.2

MISTRA

forskningstödjatill"harstiftelsen attstadgarnaI att avanges
utvecklingenfiämjaskalivsmiljö ochgodförbetydelsestrategisk aven

med betydelseklassinternationellahögstaforskningsmiljöerstarka av
"forskningenkonkurrenskraft". Vidarefiamtida attför Sveriges anges

mil-och förmiljöproblemviktigalösandetförbetydelsehaska enav
uppnåghetemaska "möjsamhällsutveckling". Dessutom attjöanpassad

ska kon-insatserStiftelsenstill vara".tillämpningarindustriella tagas
Disciplingränserslagkraft.internationellforskningenför attcentreras ge

nätverk skainternationellanationellasåvälochöverskridasska som
forskairör-liksomutbildningochrekryteringForskarutbyten,etableras.

före-institut ochuniversitet/högskolor,mellaninternationellt ochlighet
näringsli-ochuniversitetsforslmingSamverkan mellanbefordras.skatag

främjas.skavet
problemområden. ManidentifieramedarbetarMISTRA att nya

mål forlångsiktigamedforskningsprogramlösningsinrilçtadestöder
ochsystemförbättringartillledasyftemedmiljöproblem ochvikti attga

konkurrensfömiåga.svenskbidra till
årliga anslagsut-miljarder kr. Denstiftelsekapital 2,5MISTRAs är

utdelningenårligakronor.miljoner Deni 150delningen är cauppenu
nått 250haunder 1998förårenunder deöka attnärmasteavses

lqonor.miljoner
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6.2.3 Stiftelsen för kunskaps- och
kompetensutveckling KK-stiftelsen

Enligt stadgarna har stiftelsen följande "stöd till kunskaps- och
kompetensutbyte mellan å sidan näringslivet och å andra sidanena
universitet, högskolor och forskningsinstitut", "finansiering forskningav
vid mindre och medelstora högskolor inom särskilda profilonnåden" och
"fiämjande informationsteknologi IT".av

Stiftelsens verksamhet påbörjades under 1995 och byggs utnu suc-
cessivt. Enligt ändamålet under första stadgeparagrafen ska stiftelsen
finansiera och stöda utbildning doktors-, licentiat- och magisternivå.
Det gäller särskilt sådan utbildning sker i samverkan med företag,som

omstrukturering, forskartjänster ochsamt tvärteknologiskt inriktade
projekt vid industriforslqiingsinstittrt. Enligt andra paragrafen ska man
i samverkan med det regionala näringslivet delfinansiera forskning vid
högskolor fasta forskningsresurser.utan En uppgift för KK-stor
stiftelsen fiämja spridningär H". Härutöver ska stiftelsenatt stödaav
information och kompetens- och tekniköverföring till mindre och
medelstora företag. Storleken Stiftelsens anslagsverksamhet beräk-är
nad till miljoner450 år, IT-området omfattar ungefärca per varav
hälften

6.2.4 Stiftelsen för internationalisering
högre utbildning och forskning STINTav

STINTs finansiella stöd går tillstörsta EU-forskning. Man stöder två
kostnader dels "fiämjandeinsatser"typer utarbetande ansökningar,av av
rn, dels tilläggsanslag. Projekten sarnfinansieras så STINTresor m att

förstår 25 % kostnaden, svenska för 25 % och förEUav programorgan
resterande 50 % Den svenska bedömningen projekten ligger helt hosav
programorganen

SIlNTs övriga verksamhet består fyra stipendieprogram därav man
finansierar k post-docs under längre 2 3 års utlandsvistelser,s -
STINT visiting professors utländska gästforskare i Sverige, STINT
fellowships bilaterala forskarutbyten och STINT scholarships riktade
till forskare från länder i dynamisk utveckling.

STINT har kapital för tio år. EU-stödet beräknat till högstär 650
miljoner.



1996:2SOU50

RJJubileumsfondRiksbankens6.2.5

forna lönta-från demiljarder krdonation 1,5tillfördes RJ1994 en
förstärk-forskning. Dennalcultwvetenskapligstöd förtillgarfondema

stödjasyftar till "attforskningenkulturvetenskapliganing till den pro-
discipliner",grånsöverskridanden mellaninnebärjekt och somprogram

skapainternationellt,nationellt ochnätverketablera att"att genoma
forskarrek-ochforskarutbildningbefordra"attforskarutbytesprogram",

ochnationelltinternationellt,forskarrörlighetstödjaochrytering" "att
statsmak-Införverksamheter".andraochhögskoloruniversitet,mellan
forskningkulturvetenskapligförtill förmåndonationenbeslutternas om

ochtekniknaturvetenskap,inominsatsernareducerastyrelsenbeslöt att
nedlagdaprogramområdendessajulialltsedan 1995medicin och är

inom RJ.
humanistisk ochinomforskningsstöd liggeriTyngdpunkten RJs

samhällsvetenska-humanistiska,deforskning inomsamhällsvetenskaplig
ansökningsom-Inför förstafakultetema.teologiskaochjuridiskapliga,

ochgnmdvalar""Kulturvetenskaplitvåformuleradesgången teman; ga
och rum"."samhällsförändringar i tid

för förstautdeladeskulturvetenskaplig forskningtillProjektanslag
avkastningstiftelsemedlensMkrdå 16,7i december 1994,gången av

underMkr förbli 33beräknasför 1996Utdelningenfördelades. attca
Mkr.öka till 401997 ca

Samverkan6.3

forskningsrådenMed6.3.1

olikadeväxlar mellanforskningsrådenmedsamverkanGraden av
samverkan RJsig inte ha någonKK-stiñelsenstiftelsema uppger

övrigt ingenförharmed råden,projektfåtalsamfrnansierar ett men
villiga tillmindreforskningsrådenñnnerSTINTformell samverkan.
samverkarEU-stödetfrågauniversitetenexempelvis Isamarbete än om

fl.involverade FRNmed dedock ärSTINT msomprograrnorgan
direkt"post-doc"-stipendiernagällerdethar ettDessutom närman

ochSJFRHSFR,ñårnst NFR, TFR,forskningsråden,samarbete med
delvis MFR

forsk-medhuvudsekreteramivåharStrategiska stiftelsen möten
stipendie- och "post-förarbetsgrupperoch harningsråden gemensamma

medi arbetsgruppsamarbetardoc"-programmen. Dessutom enman
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NFR skogsforskning. harMISTRA betydande samverkan medom en
forskningsråden, främst NFR, SJFR, FRN, ochBFR HSFR, vad gäller
finansiering igångsättandeoch enskilda forskningsprogram Manav
samverkar antingen eller uppdelat områdesvis. Dessutomgemensamt
samverkar beträffande principer för forskningsstöd ochman
till "p0st-doc"-stipendier.

6.3.2 Med sektorsorganen

Även här varierar graden samverkan har ingen direktRJ samverkanav
KK-stiftelsenHos NUTEK i berednings STINTär representerat grupper.

samverkar med NUTEK och SAREC Sida i EU-stödet. diskuterarMan
hitta finansieringskonsortier, Sida, Svenska Institutet ochatt tom ex

Rådet för arbetslivsforslming.
den StrategiskaHos stiftelsen NUTEK i varje arbets-är representerat

samverkaroch ledningsnivån. Stiftelsen med KFB ochävengrupp
inågonmånmedBFR. kanocksåattNämnas KVAochIVAärsam-
verkanspartner till Strategiska stiftelsen det gäller föreslånär att nya
ledamöter i dess styrelse.

MISTRA har forskningssamverkan med ochNUTEK, BFR, KFB
Naturvårdsverket. Inför kommande forskningsproposition deltar MIS-

tillsammansTRA med alla nriljöforslcningsñnansiärer i Naturvårdsver-
kets "Forskning och utveckling för bättre miljö". sinIprogram sam-
verkan med Naturvårdsverket MISTRA bedömningen SNV hargör att
hand "effektsidan", medan MISTRAs satsningar "åtgärdssi-om avser
dan". Naturvårdsverket sig forskningsprogram ingivitsöveryttrar som
till ochMISTRA deltar i styrelsegrupper. MISTRAs vetenskapligaäven
råd väljs efter förslag från ochIVA, KVA KSLA

6.3.3 Med universitet och högskolor

Alla stiftelser har relativt samverkan med universitet och högskolor.stor
Strategiska stiftelsen stöder forskning i huvudsak ska bedrivas vidsom
universitet och högskolor, med koppling till industri och närings-gärna
liv. stöder också forskningDen bedrivs industriforslçningsin-som
stitrtten universitetEtt eller högskola, eller flera ärgemensamt,en
anslagsrnottagare och det långsiktiga för verksamheten ochtar ansvaret
den personal och StiftelsensFör huvudom-vart ettsom engageras. av
råden har arbetsgrupp där för universitet ochrepresentanteren
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planeringsanslagdelat antalhittillshögskolor ingår. harMan ut ett av-
programförslag.fullständiga Dessautarbetandetsedda underlättaatt av

internationella nationellasåvälutvärderasska sedan grupper.somav
universitet och hög-huvudsak tillforskningsstöd igårMISTRAs

stöderindustriforslqiingsinstitut. MISTRAtillskolor. del gårEn även
huvudansvarimed mottagare.stora genprogram

vidhuvudområden, forskningsinainomKK-stiitelsen stöder ett av
kforskningsresurser,högskolormedelstoramindre och utan segna

industri och företagsamverkan medivid högskolornaprofilforskning
utdelade.planeringsanslagantali regionen Ett är

högskolor i verk-universitet ochgrad medsamverkar i högSTINT
ochforskarutbyteför gästforskare,stipendieprogrammedsamheten

dynamisk utveck-länder iakademiker fråntillforskarstipendier yngre
universitetenurvalsakkunniggranskning ochUtlysning,ling. görs av

bedömning utbildnings-ochinventeringövergripandeefter STINTs av
och länder.områden

huvud-universitet och högskolarmedsamverkarRJ att gegenom
delmindreforskningsprojekt vid desamma Ensitt stöd tilldelen avav

Utredningsinstitut.Industrienstillforskningsstödet går även

EU-forskning ochMed6.3.4 annan

forskninginternationell

sittElJ-forslmingenkoppling tilldirektEndast harSTINT genomen
ingenstiftelser harEU-forskning. Ovrigatillmed stödhuvudprogram

sökakontakter till EU-sinasigsamverkan, attuppmanauppgermen
samverkankommandeforkompetensbyggermedel och att uppman

i ganskaförekommerinternationell forskningövriKontakter med g
med andradel kontakterharstiftelserna MISTRAliten grad inom en

forsk-deltagarna itillochforskningsstiitelserutländska att uppmanaser
interna-kontakter.internationella STINTsgodaningsprogrammen haatt

delbesökt heltill harsigsamarbete begränsartionella ännu att enman
"Kollegiumkontakter medharMalaysia RJi Sydostasien,länder m

kontakter medfinansiärema. harManBudapes där RJ ävenär en av
sedan be-Berlin och har 1989Stiftung" iHumboldt"Alexander von

direktörutländska forskare.med RJsinternationellt utbytekostat är
i "Haag-klubben".svenskdessutom representant
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6.3.5 Stiftelsemas samverkan med varandra

Samarbetet mellan stiftelserna "arbetsfördelnings-mestuppges vara
planet". Man träffas dock regelbundet för diskussioner och efter-sägs

enhetlig bedömning i fördelningsfiågor.sträva en

6.4 Sammanfattning

Efter ha sammanställt de uppgifter lämnatsatt samverkansom om
mellan de forskningsstiftelsema och övriga forskningsfinansierandenya

kan konstatera samverkan förekommer, den varieraratt attorgan men
hel del mellan de olika stiftelsema varierarDen i omfattning, i valen
områden och samarbetspartner. Anledningen kan skillnader iav vara

stiftelsemas uppdrag, också skillnader i verksamhetstid KK-stiñel-men
har exempelvis endast varit igång under 1995, medan andrasen

stiftelser har arbetat under längre tid
flestaDe stiftelsema har i sin uppdragsbeskrivning inskrivet deatt

ska arbeta i kontakt med industri och näringsliv.nära måsteDetta
innebära deras insatser ska ha den viktigaste kontaktenatt industri-mot
forskningsorgan, tekniska högskolor och sektorsorgan med industriell/-
teknisk inriktning. Som exempel finns NUTEK med samverkan-som

hos alla stiftelserna. Flera stiftelsemaspartner har i sittutom en av av
uppdrag verka tillsammans med universitet och högskolor.att stiftel-En

STINT, har i uppdrag sitt huvudsakliga stöd till EU-forsk-attse, ge
ningsprojekt. Flera stiftelsema arbetar med stipendiestöd forska-ochav
rutbyten för nationell och internationell samverkan innebärDetta tättett
samarbete med universitets- och högskoleinstitutioner. På sättsamma
frmgerar de stiftelser stöder riktad forskning inom kulturvetenskap,som

ochRJ, miljöstrategi, MISTRA.
Att samarbetet med forskningsråden varierande,så i vissa fallär

tämligen rikt och i andra fall minimalt, kan bero vad tidigaresom
anförts, också skillnader i forskningstraditioner och vilka tidiga-men

etablerade personkontakter finns.re som
Stiftelsemas samverkan med internationellsparsamma

forskning skulle troligen kunna öka samverkan med exempelvisgenom
forskningsråden, har lång tradition i kontakter med, och i mångasom en
fall svenskt för, utländska forskningsråd ochansvar program
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Sammanfattande7 synpunkter och
förslag

I Sverige finansieras statlig FoU samtliga departement. Utbild-över
ningsdepartementet har huvudansvar för grundvetenskaplig forsk-a
ning och forskarutbildning Försvarsdepartementet disponerar stora
anslag, ñamför allt för forskning och utveckling krigsmateriel samtav
andra totalförsvarsändamål. Näringsdepartementet den finans-är största
iären civil sektorsforskning. denNUTEK myndigheten ochär störstaav

Ävenden finansiären sektorsforskning. flera andra departe-tyngsta av
Arbetsmarknads-, Jordbruks- och Kommunikationsdeparte-ment som

har betydande F oU-medel. Det vårt intryck, departementenmenten är att
inte har eller politisk möjlighet djupet samverka inomattresurser
forskningsñnansieringen relativtDet sällan departementär ettsom
finansierar eller verksamhet inom departementsonrråde.ett annatorgan
Istället har i Sverige pluralistislçt med många sektorsorganett system
Den markanta sektoriseringen mellan departementen försvårar såvitt
kan bedöma arbetet med fortlöpande ha integrerad forskningssam-att en
verkan i det totala systemet.

visatsSom i de föregående kapitlen finns under de olika departemen-
utförandenivån, rad forskningsfinansiärer. Mellan dessa före-ten, en

kommer omfattande samverkan, vilket kan följdsägasen vara en av,
också förtjänst med, den svenska pluralistiska modellen. Enmen en

omfattande samverkan nödvändig i bygger för-är ett system som
hållandevis många ochsmå myndigheter. Många hävdarautonoma
också värdet viss grad pluralisering stöd för forskningensav en av som
frihet. avslagEtt forskningsansökan hos finansiär medför inteen en
nödvändigtvis alla chanser förbrukade. Det finns möjlighetäratt att
finna för skilda skolbildningar och bedömningar olikautrymme ur
perspektiv. grundläggandeDet problemet sålunda å sidan balan-är ena

mellan den pluralitet många bedömningar och åautonomasen som ger
andra sidan behovet viss överblick och Sverige alltär trotsav samsyn

litet land med begränsade forskningsresurser, både personelltett och
finansiellt.

Ett med fåtal FoU-ñnansierande myndigheter ledersystem ett stora
ofta till minskad samverkan, vilket kan leda till perspektivenyttre att
begränsas och forskningsidéer får svårare vinnaatt att acceptans.nya
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inom vårfinansiärermellanöverlappför vissariskGivetvis finns en
detförväl inomförefaller hanterasdettasvenska modell, ramenmen

bilateraltsåvälförekommerförekommer. Härsamarbeteomfattande som
konstellationer.isamverkanfinansiärertvåsamarbete mellan störresom

mellansamarbeteomfattandeförekommerdetintryckVårt ettär att
del,framför allt för sektorsorganensockså,forskningsñnansiärerna men
bildhar kunnatför dettadel formernanäringslivet.med En engeav

fått med allt.harsannolikt inteävenav, om
svårigheternaframhållaangelägetsammanhang atti dettaDet attär

fmansieringsvägamasåvälöverblicköverhuvudtaget över som sam-
kunskapsamladbesitterinstansingenfinnsverkansformerna. Det som

adförefalleroch analyserÖversikterfält. görsdetta De vara avsomom
utvärderingarellerutredningaranslutning tillihoc-karaktär, t avex

föreslåangelägetdet därförVi finnermyndigheter.eller attattprogram
får iforskningsñnansieringssystemetstatligadetinomnågon instans

och analyseraföljakvalificeratochregelmässigt sättuppdrag ettatt
faktaSådanaFoU-finansieringen.statligainom denutvecklingen vore

utarbetandet deminst införtill, intetillgångvärdefulla hamycket att av
samordningsrollmed sinskullepropositionema. FRNforskningspolitiska

tilli anslutningeventuelltinstans,sådankunnai FoU-systemet vara en
Forskning.Forskningrörandeutökatett omprogram

finansieringforskningsrådensrörandesamverkandet gällerNär av
förekommerframför alltfunnit denforskning hartvärvetenskaplig att

kanTvärvetenskapliga projektfakultetsgranser.forskningsrådensinom
striktmedkonkurrensenklarasvårigheterhaolika skäl ha kan attav

begränsadrelativtförekommerprojekt.disciplinavgränsade Det sam-
forskningsråden;liksom mellandettakringrådsgränsemaverkan över
avnämarintierademedoñaarbetarområdeninom sektorsorganens man

stärkatvärvetenskapliga Förvanligen fordrar attansatser.program, som
forsknings-tvärvetenskaplig forskninggrundläggande överoch utveckla

tillsammansforskningsråden avsätterföreslårgränsområdenrådens att
sekretariatsresur-tillhandahållerinitiering och FRNaktivför attresurser

initierarei sin rollFRNdetta fortsätterför detta Utöver avsomser
problemsamhällsrelevantasatsningartvärvetenskapligaövergripande

stärka dengällerdetbeakta tvärveten-problemEtt när attattannat
universitets-andelmedligger i vårtforskningenskapliga storsystem

ämnesinrilçtadestriktfakultetsindelning ochUniversitetensforskning.
LinköpingsvidTema-institutionenmed undantaginstitutioner, som

breda fakul-forskningbedrivadet svårtuniversitet, targör att uppsom
särskildafordrasdisciplinöversloidande problem Här ansträng-ochtets-

viktigalämnakan härFRNsvårigheter.dessaför överbrygganingar att
skapauniversiteteller någramed någotsamverkanibidrag attgenom
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incitament för universiteten inom tmiversitetsorganisationen di-att att
rekt under rektorsämbetena, särskilda institut inom vilka for-
skare från flera discipliner samverkar längre tidsperioder.över

EU-forskningen har drivit ñam omfattande samverkan mellanen en
rad forskningsñnansiärer i nationella lednings- och referensgrupper.

påfallandeDetta har etablerats snabbt och tycks, såvitt kansystem
bedöma, fungera väl. vadI mån nuvarande organisation behöver ut-
vecklas ytterligare f föremål för särskild Inredning. Utöver EU-är n en
forskning behöver emellertid det ñnns behovöverväga attman om av
finna former för överblicka den övriga internationella forsk-överatt
ningssamverkan förekommer mellan olika aktörer i det svenskasom
FoU-systemet och omvärlden. EU-forslcningsprogrammen visserligenär

viktigt samarbetsforum, härutöver förekommer samverkan medett men
rad internationellaandra organisationer, universitet forsknings-ochen

det gäller detta emellertid fragmenta-Aven vår kunskapnär ärprogram
risk; förekommerdet betydande samverkan har dock deñamgåttatt av
kontakter halt forskningsfinansiärema.med de svenska kundeDetta
ha klarlagts tydligt, instans haltnågon for skaffa sigattom ansvar
överblick samarbetsformer olika områden i totaladet FoU-över
systemet.
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APPENDIX l

Statliga anslag till
anslagsstrulçtur ochF oU:

samverkansmönster mellan
myndigheter

Inledningl

I det följande försök bild de olika departementensgörs ett att ge en av
anslag till budgetåret 1994/95 och vilkaFoU myndigheter eller motsva-
rande förfogar statliga FoU-medel för intern och/elleröver extemsom
användning. beskrivs hur antal dessa myndigheter ellerDessutom ett av
motsvarande samverkar för uppnå uppställda mål eller i övrigt full-att

sina uppgifter. Vår utredning har framför sig vidallt uppehållit degöra
myndigheter disponerar de oU-medlen.F Utbildningsdeparte-störstasom

och olikadess FoU-myndigheter har därför detmentet ägnats största
övrigt harI valt exempliñera forskningsfinansiering ochutrymmet. att

samverkan tttifrån den anslagsmässi sektorsmyndigheten understörsta
varje departement.
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ochForskningsfinansiering2

samverkan

Justitiedepartementet2.1

under-vid sinatill FoU-verksamhettotala anslagJustitiedepartementets
mindreMkr. Endast1994/95 tilluppgick 38myndigheterliggande en

1994/95Budgetåretsektorsmedel.fördeladesdel härav externasom
RPS,RikspolisstyrelsenMkrsålunda 7,6 åranslogs som en avgenom

Polisväsendet hör Po-Polisväsendet. Tillmyndigheterna inom även
under RPS.resultatenhetavgränsadverkarlishögskolan, som ensom

centralamedel frånPolishögskolan tillförsvidForskningsverksamheten
Polishögskolanpolisorganisationen.Lokalamedel under anslaget B 5

reguljäraanknytning till denharuppdragsverksamhetbedriver även som
särskildanordnasPolishögskolan. Verksamhetenutbildningen vid mot
uppnås.kostnadstäclçningfulluppdragsgivaren såersättning från att

BRÅ,rådet,BrottsförebyggandeliggerJustitiedepartementetUnder även
BRÅ tidigareforskning. hadebedrivaför självhar basanslag attsom

tkr.800sektorsmedeläven om ca

Utrikesdepartementet2.2

1994/95 uppgick till 913FoU-anslag förtotalaUtrikesdepartementets
till FoUanslagMkr betecknaskan 490IVIkr. dessaAv extemsomca

denligger under UD. Iinstitutmyndigheter ellerutanför de som
det fyra1994/95upphörde vid utgångenstruktur myn-varavsom

medel till FoU:och anslogbiståndetsvarade fördigheter ävensom
medñån ochharoch Swedecorp. DessaSARECBlTS,SIDA,

myndighet medtillsammanslagits1995/96budgetåret namneten ny
forsk-medmindre enheterfinansierarSida UDSida. Utöver ett par

fredsforslcningsinstitutetinternationellanämligen detningsuppgiñer,
iforskningssamarbeteUtrikespolitiska institutet. NågotochSIPRI
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meningen samfinansiering med övri svenska statliga forskningsfinan-ga
siärer förekommer knappast. SAREC medverkar i forskningsrådens
sarnarbetsnämnd och remisser dyr utrustning. Policy-svarar om
samverkan med forskningsråden och arbetsfördelning mellan råden och
SAREC har förekommit i viss mån. SAREC intog attityden att
utvecklingsforskning hela rådssystemetsär och inte enbartansvar en
uppgift för biståndssysternet. Råden har å sin sida biståndetansett att
har haft finansiera de studier ochstora den forskningattresurser som
det behöver. Däremot används naturligtvis svenska universitet i ganska

utsträckning Sida för genomförastor forskningsstöcij ande insatserattav
inklusive bedriva forskningssamarbete med institutioneratt och forskar-

i de fattiga ländema, framförallt i Afiika. Vidare stödjer Sida,grupper
tidigare SAREC, forskning utvecklingsproblem vid svenska univer-om
sitet.

Budgetåret 1994/95 stödde SAREC forskningsverksamhet och forsk-
ningssamarbete vid svenska universitet med 151 Mkr. dessaAv medel
avsåg 40 Mkr u-landsforskning direkt biståndssarnarbete. Tidigareutan
SIDA stödde svensk och intemationell forskning med 32 Mkr,ca varav
högst 25 % gick till svenska institutioner.

2.3 Försvarsdepartementet

Det totala FoU-anslaget under Försvarsdepartementets huvudtitel bud-
getåret 1994/95 uppgick till 3 567 lVlkr, vilket 9 % det totalaär ca av
försvarsanslaget. Den forskningsbeställarenstörsta Försvarsmakten,är

FoU-budget 1994/95 uppgick till 3 291 Mkr. Av dess anslagvars an-
vändes 850 Mkr till k icke-objektbunden forskning och tillca restens
övri försvarsutveckling.g

Den juli1 1994 förändrades strukturen för anslagstilldelning för
myndigheterna inom Försvarsdepartementets område. Ett medsystem
utvidgad Överstyrel-uppdragsstyming infördes och Försvarsmakten och

ÖCB,för civil beredskap, större FoU. Huvud-sen att styragavs ansvar
delen FoU-anslaget ligger Försvarsmakten,av numera som ger upp-
drag till Försvarets materielverk, FMV, FOA och Flygtekniska försök-
sanstalten, FFA FoU-medel för utdelning tilldelas direktextern även
under Försvarsdepartementet till OCB, Styrelsen för psykologiskt för-

SPF, FOAsamtsvar,
ÖCBTill bilden hör vidare och Statens Räddningsverk,att SRV,

lägger vissa forskningsuppdrag FOA. SRV erhållerut dock inget
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själv.myndighetenstorlekdessför FoU, avgörsriktat anslag utan av
forskning inomanvänds förforskningsanslagFOAsHuvuddelen av

för internvissa medelSPFmyndigheten sättAven avsätter samma
forsknings- ochrenodladförsöksanstaltenFlygtekniska ut-ärFoU. en

viamedel FMV.fårvecklingsmyndighet, som

IDA

medtillavgiftsñnansierad 80 %uppdragsmyndighet ärFOA är somen
ÖCBFörsvarsmakten, FMV, SRV,totalförsvarsmyndigheterna som

och UDFörsvarsdepartementetñånRegeringsanslagfrämsta avnärnane.
Skyddsäkerhetspolitik ochochområdena Försvars- motförerhålls a

stridsmedel.kemiska
till 121,5statsbudgetenFoU-anslaguppgick FOAs över1994/95
och UD.nriljoner, Försvarsdepartementetmedel fråninklusive

miljoner. Entotalt 493uppdragsñnansieringhar FOAHärutöver en
medel frånberedskap,civilforskningFOAsdel rörmindre av

forskningsråd etc.
anställdadelen FOAgenomförs tillForskningen största egnaav

vid univer-främstutförsforskningenmindre del externt,forskare. En av
högskolor.ochsitet

MicroEricssonmedförsvarsindustiien, främstmedsamverkarFOA
spaningsradar. Sarn-lågfrekventangåendeför 94/95miljca 20Wave

försvarsområdet:inommyndighctemamedverkan förekommer även
Överstyrel-Räddningsverket,materielverk,Försvarsmakten, Försvarets
beställning-civilafårFOAmed UD. ävenberedskap,civilför samtsen

PolisstyrelsenochNaturvårdsverketfrånt exar,

samverkanInternationell

utanförforskningssamverkaninternationellförmilj kr3FOA avsätter ca
Frankrike.medsamverkanmilj för1,5forskningsprogram,EUs varav ca

internationellväxandehar någotFOAGenerellt attsett enmanuppger
forskargrupperträñarochutlandetmedsamarbetsavtalharsamverkan,

forsk-direktfinnsPlanerforskningsrön att startaför utbytei väst av
förhinder itidigare lagthar vägenSäkerhetspolitikenningssamarbete.
Ettblibörjatklimatethar öppnare.samarbete,internationellt men nu
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integrerat samarbete på gång. övrig internationellAv samverkan kanär
harFOA projekt med Norge, teknisktnämnas att ett gemensamt ett

samarbetsavtal med iUSA, och deltar Geneve-förhandlingar kernis-om
ka stridsmedel UD.genom

U-forskningenE

Ungefär ansökningar inlämnades inom25 fjärdeEUs ramprogram,
vilket åtagande för FOA 3 4 milj år.motsvarar ett om per-

Socialdepartementet2.4

Från Socialdepartementet betydande tillutgår medel finansieringextern
via Socialvetenskapliga forskningsrådet,FoU SFR, och andraav myn-

digheter Socialstyrelsen, Folkhälsoinstitutet, institu-Statenstsom ex
tionsstyrelse SIS fl. finanseras flera institut,Dessutom centrum-m
bildningar och laboratorier. totala FoU-satsningen inom departe-Den

område under budgetåret 1994/95 Mkr.210 Förmentets närmareattvar
belysa samverkansmönster inom området har försökt bildge en av
SFRs inriktning och arbetsformer.

forskningsrådetSocialvetenslmpliga

Socialvetenskapli forskningsrådet påbörjade sin verksamhet den juli1ga
1990 och efterträdde då den förutvarande Delegationen social forsk-för
ning. uppgift ochDess ñâmja stödja betydelsefull grundforskningär att
och tillämpad forskning inom socialvetenskap, socialpolitik och folk-
hälsovetenskap informera kunskapsläge och aktuell forsk-samt att om
mng.
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Forskningsstöd

forsk-uppgifter fullgörs inom för Verksamhetsgren,Rådets ramen en
forskningsresultat. totalainklusive information Denningsstöd om

uppgick 1994/95 till tkr,for verksamheten 96 973kostnaden

1993/94 till 90 232 tkr.
socialpolitikfördelar sig enligt följande: AllmänForskningsstödet

folkhälsasocialtjänst, bam och familj, handikapp,och socialförsäkring,
äldre, internationell migration och etniskahälso- och sjukvård,samt

in-missbruk de områdena handikapp, äldre, ochrelationer Församt tre
samord-migration och etniska relationer har rådet ålagtstemationell ett

ningsmsvar.
pmjektbidmg förolika fonner FoU-projekt,SFR arbetar med två av

projektarbete och långsiktigt pmgmnstödegentligt
Övriga ñån rådet gälleranslag a:

forskare inom visst forskningsområde.Upprättande nätverk ettav av
socialvetenskapliga området.Utgivning tidskrifter inom detav

vistelse vid svenska universitet och hög-Mlmdvka gäivtforskcres
skolor.

ochpolicyñågor medsamverkar i HSFR, MFR, FRNSFR m rn a
Folkhälsoinstitutet.

Intemctionellt samarbete

samhällsvetenskapligainom för dendet samarbete bedrivsI som ramen
Cooperation Field of Scientific andthedelen det k Europeansav

forskare förslagTechnical Research, deltarCOST, utsetts avsom
Migration, Ageing andi samarbete inom delprogrammen A2 A5SFR

technology and abuse.A6 Drug
ledningsgruppen for delprogrammetdeltar i den svenska TSERSFR

fjärde Rådet har bedömt det viktigtunder EUs attvararamprogram
forskning kan medverkatill svensk socialvetenskapligkunna bidra att

i konsortier får stöd inom fjärdeeuropeiska ramprogrammet.som
EU-forsk-nationella forskningssamarbetet rörandedet gäller detNär

för forskningsrådensningen kan huvudmännenSFRnämnas äratt aven
kontor i Bryssel.
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Kommunikationsdepartementet2.5

Kommunikationsdepartementets bidrag till ñnansiering inomFoUav
den sektorn uppgick budgetåret 1994/95 till drygt Mkr.500 Kom-egna
munikationsforslçningsberedningen, KFB, departementetsär över-som
gripande sektorsorgan hade via huvudanslag och antal specialdestine-ett
rade anslag drygt Mkr till sitt förfogande för115 FoU-stöd.externt
Vägverket tilldelades från och med den september1 1994 rollen ny

sektorsñnansiär och har hösten redovisat förFoU 1995 Plansom av en
Forskning och Utveckling 98 omfattar föreslagna1996 insatsersom-
för totalt Mkr/år. Budgetåret 1995/96 anslår Vägverket250 totalt 148
Mkr till fördelat följande kategorier:F oU-stödexternt

Universitet och högskolor Mkr23

Industriforslmingsinstitut 10 Mkr
44VTI och SGI Mkr

Privata icke vinstgivande institutioner Mkr1

Svenska företag 70 Mkr

Mkr till olika utveck-Härutöver anslår Vägverket 127 former av
lingsverksamhet. Banverket har nyligen FoU-planutarbetatAven en

innefattar anslag till Vidare Kommunikations-FoU.externsom ger
departementet anslag till Sveriges meteorologiska och hydrologiska
institut, och Trañkinstitut; ochSMHI, Statens Väg- VTI, Statens
geotekniska institut, institut i första hand forskningsm-SGI. Dessa är
förande, ofra med betydande inslag uppdragsñnansiering, frånett av a
andra Kommunikationsdepartementetsmyndigheter under område.

Vi har i vår utredning valt belysning KFBsnärmareatt ge en av
uppdrag och arbetssätt. renodlat sektorsorgan med tydligaKFB är ett
Verksamhetsmål.

Kommunikatiomforslmingsbererhringen

har till uppgift planera, initiera, stödja och övergri-KFB samordnaatt
pande kommunikationspolitiskt motiverad forskning, utveckling och
demonstrationsverksanrhet. Beredningen ska också för informationsvara
och dokumentation inom forskningsområdet. övergripande målen förDe
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till bygga för kommunikationssek-beredningen hjälpaär att att upp en
kunskapsbas och säkerställa tillgången till väl funge-tom gemensam

forskare. Kommunikations-forskningsmiljöer och kompetentarande
regeringens uppdrag långsiktigtforskningsberedningen utarbetar ett

inriktningsplanforskningsprogram i form av en
för-forskningspolitiska propositionen innehåller ocksåDen senaste

det statliga kommuni-hållningsorder och andra aktörerhur KFBom
beställare och utförarekationsforskningsonrrådet bör arbeta som av

samordna sitt stöd med lång radFoU-insatser. uppdragKFBs är att en
viktigaste samarbetspartner inomforskningsbeställare.andra KFBsav
och Banverket. dem gårVägverket Gentemotkommunikationssektom är

gäller samhällsrnotiverad och järnvägs-ansvarsmässigt vad väg-gränsen
långsiktig kunskapsuppbyggnad,grundläggande,forskning mellan som

ochtillämpad forskning Vägverketshar för ochKFB äransvaret som
Banverkets ansvarsområde.

samhällsområden finnskommunikationsområdet och andraMellan
mellansektorsövergripande FoU-satsningar. Gränsytanbehovstora av

industripolitiskt ochdefinieras den mellanoch kanKFB NUTEK som
FUD-verksamhet, många gång-kommunikationspolitiskt motiverad men

intresse.satsningamaär gemensamtaver
beroendet mellan bebyggelsens ochstarka inbördesDet transportsys-

lokalisering ochutformning och BFR KFB gemensamtetttemets ger
samverkandetta fält förekommerforskningsfält bearbeta Inom ävenatt

utökats till följdsamverkansfalt har också KFBsmed FRN. Detta attav
telematik- ochsamhällsmotiverad forskninginnefattarävenansvar nu

postornrådena
miljsamarbetetgäller förutgångspunkterDe som

uppgiftNaturvårdsverket och verketsKFBrådet mellan ärär attatt
förriktningsgivandegränsvärden skaprinciper och m, som varamange

kommunikationssektom.inomforskningenden milj öinriktade
överblickakani verksamhetHuvudrnoment KFBs sägas attvara -

investera,driva och projekt,initiera,inventera, etablera program-
informera, ochutvärdera, dokumentera,intemationalisera, följa upp,

internakan KFBsimplementera Dessa sägas utgöramoment pres-
tationer.
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internationelltSamverkan

kommunikations-till den svenskainsatser ska ledaBeredningens att
förbättras, ökatinternationella anknytningforskningens a genom

spridning svenska forskningsresul-forskarutbyte, ökadinternationellt av
Sverige.information utländsk forskning ibättreutomlands,tat samt om

ökat antalberedningen finansierar bör resultera iforskningDen ettsom
tidskrifter.artiklar i internationella

internationaliseringför hur ökadtagit ñarnlmKFB ett program en
syltar tillska åstadkommas.kommunikationsforslmingen Programmetav

ñamstående forskare ochmed internationelltökad samverkanen
därigenom snabbare ochforskningsmiljöer. Måletledande är att

inomnationella kunskapen och kompetensen KFBseffektivare öka den
för 240Budgeten EU-programmet Transportansvarsområden är

totalauppgick till Projektensansökningar 333.Totala antaletMECU.
svenskaAntalet ansökningar medtillkostnad uppgick 822 MECU.

hadeprojektkonsortiet Antalet 117. Dessai 82. partnerpartner varvar
godkändesmotsvarande Totalt3,8 %total kostnad 31 MECU,en
godkändesprojekten med svenskadeprojekt 33 %. 82110 Av partner

ñ-totalt sökanden får 005motsvarande de 2 431 134, 41 Avprocent.
nansiering procent.41

Finansdepartementet2.6

uppgick tillunder 1994/95anslag tillFinansdepartementets totala FoU
utförareñämst FoUMyndigheterna under departementet92 Mkr. är av

Konjunkturinstitutet,forskning. KI,och inte sektorsñnansiärer extemav
ochuppgift följautrednings- och forskningsorgan medsålunda attär ett

för denutvecklingen, utarbetaden ekonomiskaanalysera att prognoser
i anslutning härtill. harbedriva forskning KIsvenska ekonomin och

deltarcentralbyrån, ochi hand Statistiska SCB,samarbete med första
rådgivande CEIES. DeEU-inträdet i det till EUROSTATefter organet

Riksrevisonsverket,övriga myndigheterna under Finansdepartementet,
sektors-disponerar således inte någraStatskontoretSCB,RRV, m

mening.forskningsmedel i bokstavlig
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Iønjlmlchnimtiurtet

Konjunktminstitirtet utrednings och- forsknjngsorgan med uppgiftär ett
följa och analysera ekonomiskaden utvecklingen, utarbetaatt att pro-

för den svenska ekonomin och bedriva forskning härtill. Forsk-gnoser
ningsverksamheten inriktas utveckla analysredskap/-modeller,att
avsedda fördels våra och andras konjunktur-prognoser, dels föregna
arbete med långsiktiga scenarier och analyser, i långtidsut-mer a
redningama: Delvis bedrivs denna forskning och metodutveckling i
samarbete med Ekonomiska rådet, sekretariat förlagt till institu-ärvars
tet.

Konjunkturinstitutets modeller används Finansdepartementet,av
statliga utredningar, organisationer och banker.

Utbildningsdepartementet2.7

Utbildningsdepartementet disponerar, tidigare knapptnämnts,som
hälften de totala FoU-medlen eller drygt miljarder kr. de8,8 Avav
totala fördelasFoU-resursema alla departement Utbildnings-ärsom
departementet siffrormed dessa det klart FoU-finansierandestörsta
departementet. departementets totala medel MkrAv 38 000 utgör
FoU-resurserna 23 procent.

Fördelningen medel i budgetpropopositionen ande1994/95 följav ger
översiktliga bild inom Utbildningsdepartementets område:

A skolväsendet 1 %

B Folkbildning 0 %

C Universitet och högskolor 72 %ca
D Nationella och internationella

forskningsresurser 27 %ca
E Studiestöd O %

ÖvrigaF 1 %

Redovisningen visar de klart dominerande delarna Cärattovan
universitet och högskolor knapptmed och D nationella och72 %
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internationella forskningsresurser med drygt 27 %. Inom den sistnämnda
återfinns ochFRN råden.gruppen

Genomgående för alla myndigheter under denna huvudtitel detär att
finns omfattande samarbete såväl med EU med andra internatio-ett som
nella aktörer inom respektive myndighets arusvarsormåde. det gällerNär

flertaletEU myndigheter under detta departement huvudan-svariär ga
myndigheter för antingen forskningsprogram eller utbildningsprogram
Källa: EU/FoU-rådet. Det svenska EU/FoU-samarbetets fortsatta orga-
nisation framtidaoch inriktning för närvarande föremål förär sär-en
skild utredning.

detNär gäller A skolväsendet det Skolverketär ärgruppen som
huvudansvari för området. SkolverketsUnder anslag anvisades Mkr26g
för forskning inom skolväsendet.

Anslag till högskolan 1994/95

Under anslaget C Universitet och högskolor anvisades 1994/95 totalt
knappt Mkr för forskning6 300 och forskarutbildning Källa: SCB.

fördelningEn högskola enligt budgetpropositionen följandeper ger
nedbrutna siffror i hela Mkr. bör ocksåDet summeringennoteras att ger

något högre totalsifña den i inledningen, dettaän nämnsen som men
beror sannolikt redovisarSCB utfall och propositionen fördeladeatt
medel. Några anslagen nedan innehåller också sänedovisadeav
ersättningar till landsting och kommuner för klinisk forskning.
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för 1995/96 före-där anslagen1994/95budgetpropositionenEnligt
nedan1994/95 enligtförerhållna anslagenderedovisas ocksåslås,

Mkr.siffor i

895Uppsala
918Lund

697Göteborg
713Stockholm

496Umeå

284Linköping
488institutetKarolinska

486KTH

345CIH

165Luleå10.

vid mindreåtgärderForskningsstöcijande11.
152högskolormedelstoraoch

utbildningkliniskförVissa12.
4871forskningoch

övertolkas.och ska intestorleksuppfattrüngRedovisningen ger en

rådintemationellaforskningsresurserochnationellaAnslag till m
1994/95

innehållerforskningsresurserinternationellaNationella ochAnslaget D
de 21dessa Avunderk anslagsposterantalmed21 anslag störreett s

forskningsrådsorgaxiisationen.direktdisponeras 11anslagen av
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Nedan redovisas de anslag anvisas huvudsakligen för ändamåletsom
forskning under respektive räds anslag Mkr:egna

FRN 88

HSFR 213

MFR 379

NFR 583

TFR 268

RS 43

Rymdstyrelsen disponerar medel under Näringsdepartementetäven

disponerasDärutöver anslag fler myndigheter för blandadeav
enligt följande Mkr:

Rådet för forskning universitet och högskolor 8om
Kungliga Biblioteket 147

Statens psykologisk-pedagogiska bibliotek 8

lO. Arkivet för ljud och bild 21

Institutetll. för rymdfysik 38

Polarforskningssekretariatet12. 21

Europeisk forskningssamverkan13. 477

14. Vissa särskilda utgiñer för forskningsändamål 110

Vissa bidrag15. till forskningsverksamhet 37

16. Medel för dyrbar vetenskaplig utrustning 113

tillKommentarer avslagssmzkturen utbilahingsdepcnementetsinom
område

Anslagen under punkterna och disponeras13, l4, 15 16 råden,även av
för särskildaFRN också i många fall kan rubricerasm som

formnågon samarbete. kanHär anslaget Euro-nämnast attsom av ex
peisk forskningssamverkan 477 Mkr disponeras regeringen, fleraav av
råden och för olika rymdverksamhetFRN EU-progranr, och deltagande
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stöd tillorganisationer. Beslut medverkan elleri olika internationella om
ordning. Totalanslagetorganisationer har fattats i särskildinternationella

bild relativtforskningssamverkanunder Europeisk ger av en om-en
mångfaldvisar också det finnsfattande samverkan Detmonetär att en

deltagande i internationellauppgifter medför stortett organ somsom
myndig-ordinarie direkt riktadefinansieras andra anslag deängenom

hetsanslagen
varjeanslagsstrulcturenheller kan utläsasVad inte är attavsom

särskild uppgiftutsträckning har tillimyndighet råd, motsvarande stor
Uppdragenintemationell samverkannationell ochverka for bådeatt

särskilt fattademyndighets instruktion ellerrespektivebaseras
beskrivas påinternationella samarbetet kanbeslut. Omfattningen detav

formaliserat samarbetesamarbete via avtal,olika fomialiseiatsätt: tex
ansvarig för vissi uppdragdär respektive myndighet fått att vara

inom stöd ochområde, specifika EU,uppgift eller för visst t programex
finnsinternationella anläggningar CERN. Detdeltagande till större typ

bilaterala avtal medbyggervidare formaliserat samarbete som
andrabåde i Norden och iorganisationer i andra länder,motsvarande
varjespecifikaDärtill finns fordelar världen. somprogramansvarav

informellarespektive sekretariat,frånråd administrerar med resurser
diskussioner ochseminarier bas forolika ochkontakter där är ettmöten

utvärde-och sakkunnigaomfattande i formutbyte experter som aav
enskilda projekt och program m m.rar av

mellan râienNationellt samwbete m

grundforsk-utbildningsdepartementetunderSamarbetet mellan råden
berörmånga plan. SamarbetetFRN utvecklatningsråden, RS och är

organisationerangränsande myndigheter ochandrai många fall även
framförallt SJFR, SFR,med näraliggande uppgifter och ansvar,

har också inlettssektorsmyndigheter. samarbeteEttNUTEK, SNV, m
kapitelsärskilt avsnittvilket redovisas undermed flera stiftelsema,av

insatsensberoende frågans ellerhar olika karaktärSamarbetet
flerasamarbete därbilateralt samarbete ellerbeskaffenhet. kan gällaDet

seminarierinsatser i specifika Detråd deltar med olika etc.program,
videller flera råd,satsningar, mellankan gällaäven ettgemensamma

dyrbarmedel formed fördelningutlysning medel, i samband avav
teknisktforskarskolor,fördelning medel forvetenskaplig utrustning, av

samarbetsnämnd.via forskningsrådensadministrativt samarbete
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olikavid deltagande isamordning förekommerochSamarbete även
samarbetarRåden och högskolanESF.internationella äventorgan, ex

forskningkontoret i Bryssel.det gemensammaom
samordning inom mångaomfattande administrativocksåfinnsDet en

för reglerutgångspunkterunderlag förområden gemensammagersom
för bidragsstöd.gäller formernaoch rutiner vad

grtmdläg-bidragit till derådsorganisationen harnuvarandeDen att
perspektivdiskuteras bredareverksamhetsfrågoma har kunnatgande ur

tillbidragitnyttig kritisk granskning. harför Dettaoch därmed utsättas
utvecklande rikt-verkat i positivvilket i sinsynsätt prövats turatt nya

bidragit tillhar ocksåmellan råden, detning vad gäller samarbetet men
i sin helhet.enskilda råden ochimpulser för denyttiga systemetatt ge

granskningar ochlöpande föradministrativa harDe utsattssystemen
berördautgångspunkter såväl deutiiiån olikadärmed iñågasatts av
särskildhar tillfl, demyndigheterna råden organ somm som av

myndigheterna. samarbetetinternastatliga Detuppgift granska deatt
fördelningoch gällandenuvarande organisationsker inom avsom

upprätthålls.överblickuppgifter gör att en
positiv utveck-bidrar tillrnångfacetteradeSamarbetet i detta system

deinomarbetsformer såväl mellan rådenverksamhets- ochling somav
sinaenskilda ochråden Detta ävensynsätt sättersystem

vilket bidrarråden flera olika plan,samarbetet mellanpositiva spår i
gransk-nyttigoch förverksamheten löpandetill utsättsatt

ning

Intemctionellt samarbete

internationellaomfattandehar flest ochdet rådNFR är mest upp-som
därför liteuppgifter beskrivsgifter Rådets merav

Lrtförligt.
Uppgifter och kostnader

anläggningar, Mkrinternationella 196l utnyttjande 5av
uppgick tilldär stödetmed 42 forskningssamarbete EU, program

Mkr51,5
Mkrinternationellt samarbete, 11,83 övrigt

deltarforskningsorganisationer ochfemNFR företräder Sverige i
ñågor,vetenskapligafyra Samarbetet gällerdärutöver i ytterligare
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infomrationsspridning, tekniskt och industriellt utnyttjande de veten-av
skapliga anläggningarna Rådet vidare för fyra EU-pro-m m. ansvarar

det gäller övrigt internationelltNär samarbete har rådet i likhetgram
med flera övriga bilaterala samarbetsavtalråd med flera länder. Avtalen
gäller vissa forskningsanläggningarkonkret utnyttjande ocht ex av
stödjer internationella Rådet har utbytesavtalnätverk med flera länder

gäller forskanrtbyte, för sekretariatsfunktion fleraför in-som svarar
temationella och samarbete inom nordenhar gällerävenprogram som
både forskningsfrågor och publiceringsñågor. Rådet också med ochär
stödjer internationellt tekniskt och industriellt utbyte.

har nationella planet i likhet med övriga råd informellaTFR det
kontakter med den forskningsfmansierande strukturen rådet åter-Inom
finns kansliet för för högpresterandeockså rådet datoranläggningar,

dominerande svenskaHPD-rådet. den aktören det gällerTFR närär
finansiering grundforskning i Sverige.teknisk Rådet har omfattan-ettav
de utbildningsdepartementet,samarbete med övriga råd under NUTEK,

i den sarnarbetsnåmn-SJFR, sitter medKFB, SNV, samt gemensamma
den.

På det internationella planet deltar i ESF och COST-program-TFR
forskningsföreningenstödjer den svensk-franska ASFR, sittermet, samt

med i nio ledningsgrupper och programkommittéer. Rådet har ocksåtre
inbjudits i nätverk mellan Danmark, Frankrike, Irland ochdeltaatt ett
Storbrittanien för industridoktorander.

övriga informella kontakter med den forsknings-har liksom rådMFR
fmansierande Sverige. formaliserat samarbete bedrivsstrukturen i Mer

övriga forskningsråd under utbildningsdepartementet,med SFR,a
lungfonden, Naturvårdsverket,SJFR, Cancerfonden, I-üärt- och Rådet

för Wallenbergsstiftelsen. Visst samarbete hararbetslivsforsloring och
också inletts Strategiska stiftelsen, och lokal nivåmed STINT
Dalarnas forskningsråd.

Rådet har liknande profil övri råd det gäller det intematio-nårsom ga
nella och deltar det gäller det nordiska samarbetet i sinasamarbetet när
motsvarande nordiska organisationer NOSP-M Rådet deltar i ESF-
arbetet samarbete med Franska har flertaloch har INSERM Detett ett

Italien nyligen inlettutbytesavtal med England, USA, MFR har ett
församarbete med Kinas Vetenskapsakademi och specifik fonden

diabetesforskning i USA.

råd informella denHSFR har i likhet med övriga kontakter med
forskningsfinansierande strukturen formaliserade samarbetetDet mer
består i flera andra forskningsorgan,ledamöter tatt utsea av ex
BRÅ, för idrottsforslming, Cancerfonden.Svenska Institutet, Centrum
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Samhällsforslcning,Kollegiet för SCASSS,förRådet vidarehar ansvar
samhällsvetenskapliga områdetdetinrättning inomnationellär ensom

finansieringuniversitet. Till detta kommerUppsalalokaliserad tilloch
särskiltförekommer därutöver visstlaboratorier.arkeologiska Dettreav

och Umeåuniversiteten i Lundmedi ledningsgruppersamarbete några
Danmark Vidarenordisk verksamhet ianknytning medharocksåsom

Kulturrådet, Riks-projekt där FRN, SFR,flerapågår t exgemensamma
Brysselkontoret finns medJubileumsfond ochbankens

internationellaolikaNlkr1994/95 15satsadeHSFR typer avca
Europeiskt 28nordiska samarbetet 40 %,där det tog cacaengagemang,

och övrigt 7 %.professurer 8 %stipendier 16 %,%, cacaca
främst NOS-forskningssamarbeteti det nordiskaRådet deltar genom

forskning, och NOS-S,för humanistisksamarbetsnämndenNordiskaH,
nordiskarådet stödjerArbetet leder tillsamhällsforslszning.respektive att

publiceringsnämndemaimedverkarsamrbetsprojekt, publicering samt
och NOP-S.nämnda områdena, NOP-Htill de ovan

aktiva forskarei där tiotalsitt område ESFdeltar inomRådet ett
i det k COST-medverkar ocksåidag verkarrådets områdeinom samt s

ÖsteuropafrånEFfA-länder sju länderdär och18 EU samtprogrammet
deltar.

akademier ochandra ländersutbytesavtal med vissaocksåharHSFR
VidareTyskland ochItalien, Ungem.forskningsråd, bl Frankrike, ära

flertalorganisationer.internationella EttiSvensk medlem åttarådet
inomutvärderingar,olikaanlitas förinternationella typerexperter av

delar.eller för specifikahela ämnen

Targetedförmedhar tillsammans FRNHSFR programmetansvar
Rådetunder fjärdeEUsSocio-Economic Research, TSER, ramprogram

övriga råd Dock kanforskarutbytesavtal i likhet medhar vidare noteras
myckettill sin karaktäransvarsområdeflera inom rådets ärärrmenatt

intemationellaomfattanderådet inte harnationella vilket gör att samma
rådverksamhet övri gasom

samordna ochövriga råd uppdragi likhet medharFRN att sam-
till uppgiftharinternationella insatser. FRNfinansiera att varaa

in-nationell samordningförnationell medlem i IIASA. samt avsvara
försekretariatsfirnldionersvenskahar ocksåi NämndenESF.satserna
theandMansåsom UNESCO-MABflera internationella program

for Globalof Funding AgenciesInternationalBiosphere, GroupIGFA
Environ-Dimensions of GlobalChange Research och Ihe Human

omfattningen FRNsekonomiskaPrograrnme.mental Change Den av
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intemationella under 1994/95 8 miljoner kronorengagemang var ca
inklusive medlemsavgiften till miljonerIIASA kronor.5ca

Rymdstyrelsen har inom sitt område forskningsrådsuppgifter. Av
anslaget går miljoner kronor till rymdbolaget och57 140 miljoner
kronor till finns framföralltESA. Samverkan med NFR medävenmen
andra råd

Polarforskningssekretariatet har inom sitt område omfattandeett
internationellt samarbete. har manifesterats iDet flera omfattande ex-
peditioner till både arktis och antarktis. finnsDet nordiskt samarbeteett

går de nordiska länderna for deut att turas attsom om svara mer
omfattande expeditionema, och varje land platser deävengaranteras
då de inte ansvariga sekretariatet har dessutom utbyte inomär ett

för olika internationella avtal irepresenterade ESF.ärsamtramen
EU/FoU-rådet har sin uppgift nationellt kontaktorgznattsom vara

för det samarbete mellan Sverige och EU forskning ochsom avser
teknisk utveckling. betyder rådet för forskareDet ochatt attsvarar
myndigheter får information EU-prograrmnen. Rådet dessutomärom
delansvarigt för informationsnätverk Relay VidareCentre.ett svarar
rådet for samordning inom landet det samarbeteav som som avser
forskning och teknisk utveckling. Arbetet betyder samarbetenäraett
med gramansvariga myndigheter.pro

framgår alla flertal uppgifterSom har råd med internationellett
inriktning för utbyte olikaEU-program, med länder, stöd tillansvar
specifika internationell inriktningmed och nordiskaävenprogram pro-

och internationella insatser riktade till speciella ellergram program
kategorier.

Som mått på mobilitet och hög aktivitet vad gäller ochett resor
kontakter kan de totala resekostnaderna för råden i detattanges gemen-

huset Regeringsgatan uppgick till knappt miljoner kronorlOsamma
under budgetåret.

Jordbruksdepartementet2.8

Jordbruksdepartementet förhar högre utbildning och forskningansvaret
inom det område vård och utnyttjande biologiskarör naturresu-som av

Medel för forskning anvisas anslag dels till utbildningSLU,ser. genom
och forskning, och Skogs- och jordbrukets forskningsråd, dels tilSJFR,
kollektivforskningsprogram viss skogsforskning och forskningrörsom
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jordbrukstekniska området. Med kollektiv forskninginom det attmenas
finansierar till stöd for näringar-och tillsammans FoUstaten

hälftenockså till lösa vissa samhällsproblemutveckling, Caattnas men
respektive bransch harprogramkostnaderna finansieras SJFRavav

medverkan i forskning inom delprogrammet lant-for Sverigesansvaret
fjärde Anslaget Utbildningbruk och fiske inom H.EUs ramprogram

till Mkr. Beroendeoch forskning uppgick budgetåret 1994/95 1 318
kraftig besparing anslaget tilldet statsfrnansiella läget ordes en

månader1995/96. detta år har 736 Mkr 18budgetåret För lavsatts
frånberäknats for juni juni 1996.Mkr 1995 Bortsett1 153varav -

till Mkrtill den anslagsposten SJFR 229,9anslaget SLU går största
månader.18

forsknings-område de viktigastedepartementetsInom är
Fiskeriverket.Jordbruksverk ochfinansieriande SJFR, Statensorganen

bedrivs vidunder departementet StatensFoU-verksamhet a
Institutet, Fiskeriverketslivsmedelsverk, Jordbnrkstekniska JTI,

Sötvattenslaboratorier. Vidare Jord-Havsforsknings- och ger
inom j ordbruks- ochmedel till kollektivt FoU-arbetebruksdepartementet

växtförädlingsområdena

forskningsrådSkogs- och Jordbrukets

i första handövergripande målen för ñämja och stödjaSJFRDe är att
forskning hållbart nyttjan-grundläggande och långsiktig ettsom gagnar

med särskild inriktning de areellade biologiska naturresurserav
forskning ochverka for informationennäringama. Rådet ska att om

grundforskningsrâden ochforskningsresultat sprids. SJFR är ett av
inomvetenskapliga kvalitet. Rådetfördelar medel efter ansökningarnas

finansiera forskning för särskilda sylten ochdessutom for attansvarar
ställning bland de traditionella grund-intar därmed något annorlundaen

forskningsråden utbildningsdepartementet och sektorsorganenunder
tidigarehade 1994/95 forskningsanslag 198 Mkr.SJFR De nämn-ett

neddragningarna till Jordbruks-da riksdagen beslutade medlenavav
1995/96 erhållit anslag lvlkrdepartement medförde rådet 229,9ettatt

vilket tiden juli juniMkr for 1995 1996.152motsvarar -
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Nationell samverkan

ochmyndigheter, forskningsinstitutmed rad andrasamverkarSJFR en
programbunda forskning Skogs-det gäller rådetsorganisationer när om

Hortikultur. Rådet ingårFiske, Livsmedel,bruk, Joraümk, Ren samt
medsamarbetsnämnd och har tillsammansForskningsrådensockså i

miljöforskningsonrrâdetinommyndigheter verksammaföreträdare för
Forskning ochutarbetademedverkat i arbetsgruppen rapportensom

utveckling för battre miljö.

samverkanEU

Agricultu-förnationella huvudansvaret FAIR,SJFR har det programmet
agroindustry, food technologies, foresuy,Fisheries, includingandre

development.aquaculture and rural

lntematiorzellt samarbete

Rådetsverksamhet har utökats under år.internationellaSJFRs senare
bereder ansökningari antal arbetsgrupperpersonal deltar ett stort som

bilaterala samarbetet. RådetNorden och detberör EU, är t exsom
Science Foundation, EUkorn-i följande Europeanrepresenterat organ:

Standingför EURAGRI,missionens kommitté FAIR-programmet,
förSamarbetsnämndenAgricultural Research, SCAR,Committee for

nordisk skogsforskning etc.

Arbetsmarknadsdepartementet2.9

bedrivs forskningArbetsmarknadsdepartementets ansvarsområdeInom
regionalpolitik Finansiärerarbetsmarknad, arbetsliv ochinom områdena

disponerade 1994/95 Mkr.och utförare 688 DenFoU störstacaav
för arbetslivs-finansiären forskning och utvecklingsarbete Rådetärav

finansiärerforskning fd Arbetsmiljöfonden. Andra Expertgruppenär
arbetsmarknadspolitis-förför regional utveckling, ERU, Expertgruppen
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ka utvärderingsstudier, ochEFA, AMS. Utförare Arbets-FoU ärav
livsinstitutet fd Arbetsmiljöinstitutet och Institutet för arbetslivsforsk-
ning och ERU.

Rådet för arbetslivsforslming

Rådet har till uppgift stödja sådan forskning och utveckling ochatt
anslutande kunskapsförrnedling har betydelse för arbetslivets ut-som
veckling i vid mening, så arbetslivet kan till människansatt anpassas
behov och förutsättningar.

Rådet erhåller miljoner400 kronor för FoU 1995/96. medelDessa
används för bidrag till universitet och högskolor, industriforslmingsin-
stitut och andra FoU-institut. utför ingenDet uppdragsforslçning.

Samverkan

detNär gäller stöd till samverkarFoU rådet med NUTEK 14,3 Mkr
1994/95, Folkhälsoinstitutet ca Mkr7 och Naturvårdsverket ca 5
lVIkr. finns reguljärDärutöver samñnasiering projekt be-av som a
handlats i sarnarbetsnämnden. Ytterligare samverkansprogram gäller
samarbete med universitet/högskolor oentnrmbildningar i Lund,om
Göteborg och Linköping eller ledarskapsforskning med samfrnasie-om
ring ñån Rådet/IJandelshögskolan/KHJ/Arbetslivsinstittrtet. Samverkan

statistikutveckling bedrivs med Arbetslivsinstitutet och Arbetar-om
skyddsstyrelserr

Så samtliga aktiviteter det gäller samverkannärgott ärsom av
tvärvetenskaplig Rådet sektorsforslcningsorgan i uppgiñärnatur. ett vars
ligger arbeta för sektorn och problemlösande och inte disciplininde-att
lat.

Intemctionellt

det gällerNär EU-forslcningssamverkan inom Sverige Rådetär
delansvarig myndighet för Biomed ochH Targetedsärprogrammen
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ingår iforskningsprojektRådet stöderSocio-Eoonomic Research. som
EU-sarnarbeten.

nationellanätverk ochACTEURmedlem EUsRådet är organav
fonnalise-ideltar Rådet någotarbetslivsforslmingen. Därutöverinom

diskussioner med nordiska ochfortlöpandeförEU-sarnarbeterat men
beträffandeforskningsñnansiärer EU-programmentyska

stipendierbeviljar ochsamarbete ochinternationelltprioriterarRådet
symposierochinternationella konferenserstödergästforskaranslag samt

Mkr år.detta stöd 10Omfattningeni Sverige. är percaav
inbyggt i mångainternationellt utbytemedel förfinnsDärutöver av

Rådetforskningsprojektdel deproj ektbidrag. EnenskildaRådets av
samarbeten.internationellaockså istöder ingår

utomlands, detforskningsfinasiärermedsamverkar iblandRådet t ex
Gesundheit inomUmwelt undArbeit,tyska transport-tprogrammet ex

forskningsområdet.

Kulturdepartementet2.10

verksamhetsforslçning ochmedel föranslag harKulturdepartementetsUr
projekt inomutnyttj för Statenskultursektominomutvecklingsarbete ats

konst-historiska StatensStatenskulturråd, museum,ansvarsmuseemas
Etnografiska ochFolkens MuseumNaturhistoriska riksmuseet,museer,

ochoch Språk-RiksantikvarieämbetetsRiksarkivets,Nordiska museet,
förkostnaderbetalasansvarsområden. Vidarefolkminnesinstitutets

forAnslagetNaturhistoriska riksmuseet.grundforskning vid externa
Mkr.1994/95 36,8 FörbudgetåretkulturområdetFoU-insatser inom var

Mkr.bidraget till 55,1uppgårmånader1995/96 18

Rilsantikvarieänlbetet

RAÄ, kulturmiljövârdämbetsverk förRiksantikvarieämbetet, är ett
myntkabinettet,KungligahistoriskamedTillsammans Statens museum,

ingårbibliotekkonservering ochinstitution förMedelhavsmuseet, etten
RAÅ historiskaochRiksantikvarieämbetet Statensi myndigheten muse-

fomrnirmesvård ochbyggnadsvård,avdelningar:finnsSedan 1987 treer.
kulturrniljövård.
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forsknings- ochövergripande målen förderegleringsbrevetEnligt är
kulturmilj övårdenutvecklingsinsatser inom att

kunskapsuppbyggnad inom kulturmilj övården,långsiktigstödja°
för myndig-forskningsresultat betydelsebeakta behovet att avav-

verksamheten,tillförsansvarsområdehetens

forsknings-rörlighet forskare mellanför ökadtill förmånverka av-
övrigtutbildningsväsendet ioch samt

samarbetet.internationellavidga det-
RAÄs sektorsforslcning formuleraförverksamhetsmåletVidare attär

kulturmiljövårdeninomutvecklingsarbetetforsknings- ochförprogram
forskning.kvalificerad beställareförmåganutveckla attsamt avvara

RAÄ för forskareMedlen användsi FoU-bidrag.16 Mkrerhåller ca
utvecklingsarbete.för arvoden förhögskolan ellervid

Samverkan

skettsker eller harsamñnansiering,huvudsakligeni formSamarbete, av
FRN/RAÅ/Tenra ochuniversitet 91/92Linköpingsmed

BFR/FRN/RAÄ/KTH miljon kråtaganden l94/95 i fonn om caav
disciplin-och/ellertvärvetenskapligaSamfrnansieringenår. avserper

forskningssamverkaninternationellNågonöverskridande program
förekommer

Näringsdepartementet2.11

krmiljarder1994/95 ingick 1,8förbudgetNäringsdepartementetsI ca
departementetsutvecklingforskning och Inomtill tekniskanslagsom

Närings- ochforskningsstödj andeviktigasteområde deär organen:
provningsanstaltByggforslmingsrådet, Statensteknikutvecklingsverket,

utsträckningi mindremyndigheterAndraoch RymdstyrelsenSP som
Konkurrensverketutvecklingsarbeteforskning ochfinansierar ärextem

kansammanhangUndersökning SGU. dettaGeologiska Ioch Sveriges
anslag förerållitIngenjörvetenskapsakademin, IVA nämnasäven som

Energiteknikfondennäringslivörsvetenskap ochfrämja ingenj samtatt
tillbidrag FoUNäringsdepartementets18 månader uppgår1995/96För

miljarder kr.till drygt 2,4
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Närings- och teknikutvecklingsverlcet

främja näringslivets tillväxt och förnyelse. VerksamhetenNUTEK ska
forskning och industriell utveckling, etableringinriktad tekniskär

företag, regionala utvecklingsinsatser, energiförsörj-och utveckling av
ning elanvändning.och eifektiv

övergripande målet för verksamhetsområdet Teknisk forskningDet
stimulera näringslivetsoch utveckling bidra till dels tekni-är att att

förutsättningar för företagenkutveckling och skapa gynsarnma genom
industiinriktad FoU-miljö i dels skapakonkurrenskraftig och landet,en

ilika goda förutsättningar för näringslivets teknikutveckling Sverige
i viktigaste konkurrensländer. ska ske detvåra Detta attsom genom

skapas vetenskaplig och teknisk kunskap och kompetens särskildav
för näringslivet och teknikutvecklingen i första hand strategisktnytta

vikti områdenga
forskningsstöd uppgår till miljoner kronor,NUTEKs 1 150ca ex-

energiteknikfonden. gickklusive europeisk och detta 750FoU Av ca
industri-miljoner kronor till olika former FoU-proav gram, ramprogram,

forskningsprogram, materialkonsortier och kompetenscentra Av reste-
miljoner projektstöd till högskolorrande miljoner kronor 250400 är ca

institut, drivs i programlilçnandeoch ibland i form proj ektpaket somav
former. energiteknikfonden finansieras antal kollektiva FoU-Ur ett

miljonervid institut och högskolor, 40 kronor sammantaget.program ca
finansieraenergiteknikfonden användes förResten medlen att avav ur

demonstration teknikprojekt för utveckling och av ny

Samverkan

kompletteras medfinansiering ochNUTEKs anslagsmedel egetgenom
arbete från näringslivets sida samlade FoU-arbete NUTEKDet som
initierar åtminstone halv vad enbart de statligagångär större änen
anslagen vid antyder.NUTEK

forskning vid universitet och högskolor skerStöd till grundläggande
normalt i form bidrag, till vilka företag i genomsnitt bidrar medav

därytterligare Stöd till företag med delad ñnasiering20 %. NU-ges
alternativtandel ofta innefattar krav återbetalning royalty.TEKs

vid industriforslqringsinstitut och prograrnstyrelserRamprogrammen
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företagfinansieras normalt med och resterande40 % 60 %. Demonstra-
projekt stöds vanligen med förekommertionsinriktade 25 %. Det även

myndigheter vad gäller stöd tillsamverkan med andra FoU.

Intemaionellt

arbetat inom flera speciellt vänder sig tillNUTEK har EU-program som
olikamindre företag och det nätverk bidrar medexperterav som

tjänster till de mindre företagen Aktiviteter inom CRAFT, Value ochH
Sprint, alla ingår i tredje har avslutats underEUssom Iamprogram,

informations- och stimulansalctiviteterhar genomförts for1994/95. Olika
fjärde SNJF-alctiviteter och i delprogtarmnet In-ramprogrammets
novation Därtill kommer insatser inom CRAFT.

studier till ochsmåInom NUTEKs SMNT-program, som avser
förberedelse for deltagande i FoU-projekt,medelstora företag EUssom

givits 1994/95.har 69 stöd

det gäller internationella FoU-samarbete vid sidanNär NUTEKs om
forsk-kan IBA-samarbetet inom nordisktEU OECD,närmaman a

ningssamarbete inom energiområdet, och Vidare samverkarIMS. NU-
bilaterala samarbete, teknisk-vetenskapliga kon-TEK i COST, Eureka,

industrirådtakter, samarbetsavtal i Bryssel.samt ettom

Civildepartementet2.12

huvudtitel anslogs 1994/95 Mkr tillUnder Civildepartementets 7ca
FoU-verksamhet. enda egentliga sektorsforslqiingsanslagetDet är an-

Mkr, vilket kanaliserasslaget till konsumentforskning 2,1 genom
Konsumentverket.

Milj ödepartementet2.13

lvliljödepartementets budget för 1994/95 ingick MkrI 270 somca
Kämkrañsinspelçtiorl,särskilda Naturvårdsverket,FoU-anslag Statens

Avfallsforslmingsrådet Stockholms Intemationella milj öinstitut, SEI.och
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Strålskyddsinstitut, FoU-medel tillSSI,fördelade StatensHärutöver
Lantmäteriverket bidrogstorleksordningen Mkr.i 23forskareexterna

för finansiera vissaramanslagsittmed Mkr2 att avavca
Budgetåret 1995/96 18universitet och högskolor.forskartjänster vid

bidrag tilldirekta och indirektaMiljödepartementetsmånader uppgår
medlen tilldelen gårMkr. allratill Den386FoU största avca

Mkrlvliljöforslqring 175 och AanslagenNaturvårdsverket under A
Mkrsamhällsutveckling 35kretsloppsanpassadförForskning en

Mkr.kärnkraftinspeldion 89B Statenssamt

Naturvårtkverlcet

pådrivande iochuppgift samlandetillNaturvårdsverket har att vara
sprida denuppgift ñam ochviktigastemiljöarbetet. Verkets är att ta

samhällsutveckling.miljöanpassad Ettbehövs för nåkunskap att ensom
eller längre sikt kankortareforskningstödjamedlen är att somav

miljöpolitiska beslut. Forsknings-förvetenskapligt underlagge
riksdagen inomtreårsperioderfastställs förinriktningsatsningamas av

forskningspolitiska beslut.för dessramen
bortsettMkr,forskningsanslag 1571994/95Verket hade ett som,

Budgetåretfördelas%,adminisuationskostnader 7från externt.ca
Mkr, 21forskningsanslaget till 175månader uppgår1995/96 18 varav

1995/96Luftvårdsforskning, IVL.för ochInstitutetMkr går till Vatten-
Mkr,minskade med 40FoU-medelverketsinnebarårs anslag att ca

miljöforsk-detta medmotiveradeRiksdagenmånader.räknat på 12 att
Stiftelsen förtillkomstenbetydandetillförtsningen genom avresurser

and ClimateEnvironmentdelprogrammetforskningmilj Östrategisk samt
fjärdeunder EUs ramprogram
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Naturvårdsverkets FoU-medelBudgetåret 1994/95 fördelades på
mottagarkategorier Mkr:nedanstående

Universitet och högskolor l

Industriforsloringsinstittrt
forskningsinstitutstatligaAndra

Privata vinstdrivande institutionericke

Svenska företag
Övriga svenska enheter

Utländska enheter

Summa 157

medlen tillVerket i fall rarnprogram/basstöd IVL. 60 % gårett avger
långvariga projektkortvariga projekt 3 år. En3 år, 40 % avser

for-viktig och långsiktig stödforrn satsningen fasta20är caannan
kommittéer ochskartjänster vid universitet och högskolor. Budget för

Naturvårds-projektgrupper fastställs Forskningsnämnden, baseratav
utifrånverkets prioriteringar. ForskningsnämndenDet är även som,

forslag, fattar beslut vilkakommittéernas och projektgruppernas om
representerad iprojekt ska erhålla Kemikalieinspektionen ärsom

Forskningsnämnden.
Naturvårdsverket utför inte forskning medel ellernågon egna

uppdrag. Handläggarna vid forslmingsavdehringen arbetar med att starta
projekt, ledning, avslutningochuppföljning implementeringsamt av
forskningsresultat Naturvårdsverket läggeri praktiskt mrljövårdsarbete.

antal beställningar, Mkr/år.mindre 4ut ett ca

Samverkan

Samverkan vid finansiering milj mycket vanlig. Basstö-ärav
det Mkr 12 månader till sålunda lika14 IVL stortmotsvaras ettav
stöd från näringen finns vidare markant till ökadDet tendensen sam-

verketsfmansiering k projektomrâden sarnarbets-verkets Blandsav
märks Fiskeriverket, SJFR, Vattenfall, AMFO,NUTEK, KFB,parter

Världsnaturfonden, MISTRAFRN, m



SOU 1996:2

informellt och, det växandeNaturvårdsverket har ett synes,som
prograrnförslag forskare inger tillmedsamarbete MISTRA De som

fall till verkets forskningsav-remitteras sålunda i de flestaMISTRA
synpunkter. Vidare pågår planeringdelning för av ge-av

projektområden där Naturvårdsverketsfinansiering 6 7av camensam -
Vidarekomplettera varandra har MI-och policy kanMISTRAs anses

utredning Relevans och kvalitetdeltagit i NaturvårdsverketsSTRA om
Forskning och utveckling förmiljöforskningen liksom i utredningeni

bättre miljö.

Intemctionellt

Environ-forsvenskt huvudansvar EU-progmmmetNaturvårdsverket har
ledningsgruppen för detingår i den svenskaand Climate samtment

deltar i det internationella EU-Verketbiomedicinska delprogrammet.
med NFR EUROT-tillsammanssamarbetet inom COST, EERO samt

olika in-samarbete/förhandlingar kringverket iVidare deltarRAC.
ambitionerharprotokoll nriljöonnådet. Manternationella även att

olika sektorer delsmiljöfrågor medoperativt samarbete rörandeetablera
i medlemsländernaEU-administrationen, delsinom
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