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DFU - EØS spesialutvalg - Invitasjon til å komme med innspill til EUs 
grønnbok om framtidig europeisk forskningsprogram 

Vi viser til felles møte i Departementenes forskningsutvalg og EØS-spesialutvalget for 
forskning 10. mars, samt e-post fra KD/Forskningsavdelingen av 11. mars 2011. 
 
Arbeidsdepartementet forstår det slik at Kunnskapsdepartementet nå mottar innspill fra 
aktører fra de ulike sektorene som er engasjert i EU-forskningen. Dette er UH-sekto-
ren, næringslivet, instituttsektoren og helseforetakene. I tillegg er departementene 
invitert til å gi innspill.  
 
Vi forstår det også slik at Kunnskapsdepartementet på grunnlag av disse innspillene 
utformer et utkast som skal drøftes 5. mai i EØS spesialutvalget for forskning før den 
videre politiske behandlingen.   
 
EUs grønnbok fremholder at den videre satsingen på forskning og innovasjon er 
avgjørende for at målene i EUs nye vekststrategi, Europe 2020, skal nås. Det legges 
vekt på at nye EU-programmer innfor forskning og innovasjon må fokusere mer på  
prioriteringene i Europa 2020, herunder de samfunnsmessige utfordringer. 
 
Det er vår vurdering at EUs grønnbok først og fremst synliggjør et behov for et 
overordnet strategisk rammeverk som innebærer bedre koordinering av, og mer 
målrettet bruk av EUs felles forskningsinnsats som sådan, og også bedre koordinering 
med enkeltmedlemmenes FoU-innsats og strategier. I den sammenheng er muligens 
Norge en mindre sentral høringsinstans. 



Side 2 
 

 
Når det gjelder innspill til den videre utformingen av et 8. rammeprogram ber vi om at 
Kunnskapsdepartementet i det norske innspillet bekrefter og støtter grønnbokens 
fokus på de samfunnsmessige utfordringene som skisseres mht: 
 

• Økt vekst og sysselsetting 
• Demografisk utvikling og aldrende befolkning 

 
Referansen til grønnboken er pkt 4.2 Tackling societal Challenges. 
 
Dette bør være utfordringer som det forskningsmessig tematisk bør være 
hensiktsmessig å stimulere til på EU-nivå, som norske forskningsmiljøer kan være 
bidragsyter til og som norske myndigheter og andre kan ha nytte av. 
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