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Uppdrag att analysera förutsättningarna för internationellt 
forsknings- och innovationssamarbete vid ett utträde av 
Storbritannien ur Europeiska unionen 

Regeringens beslut 
Regeringen uppdrar åt Verket för innovationssystem (Vinnova) och 
Vetenskapsrådet att gemensamt göra en analys av de, för Sverige, förändrade 
förutsättningarna för internationella forsknings- och innovationssamarbeten 
som kan uppsta som en konsekvens av ett utträde av Storbritannien ur 
Europeiska unionen (EU). 

Analysen ska göras med utgångspunkt i myndigheternas respektive uppdrag 
och verksamhet. Den ska innefatta såväl en bedömning av potentiella nya 
möjligheter för Sverige som förslag till åtgärder för att mildra tänkbara 
negativa effekter. 

En första gemensam delrapport ska lämnas till Regeringskansliet 
(Utbildningsdepartementet och Näringsdepartementet) senast den 1 maj 
2017. Delrapporten ska innehålla en beskrivning av omfattningen av det 
brittiska deltagandet i Horisont 2020 och de s.k. partnerskapsprogrammen 
samt vilka som är Storbritanniens viktigaste samarbetsländer. Rapporten ska 
även innehalla en analys av utsträckningen av forskningssamarbete mellan 
Sverige och Storbritannien uppdelat dels på forskningsområden, dels på vilka 
samarbeten som sker inom respektive utom ramen för EU. Vidare ska 
möjliga finansiella konsekvenser för Sverige och svenska aktörer i Horisont 
2020 och dess efterföljare till följd av ett brittiskt utträde kommenteras. En 
jämförelse av de arrangemang som Norge respektive Schweiz har för 
deltagande i Horisont 2020 ska göras, med fokus pa forskningsutbyte och 
rörligheten över gränserna för forskare. 
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Mikael Damberg 

Uppdraget ska därefter avrapporteras löpande i dialog till Regeringskansliet 
t.o.m. 31 december 2018. 

Skälen för regeringens beslut 

I den rådgivande folkomröstning som hölls i Storbritannien den 23 juni 2016 
röstade en majoritet av de röstande för ett utträde av Storbritannien ur EU. 
Sverige behöver som en följd av detta orientera sig i ett nytt och föränderligt 
europeiskt landskap. 

Storbritanniens fortsatta deltagande i Horisont 2020, men framför allt 
nästföljande ramprogram, är osäkert och kommer att vara en del i 
utträdesförhandlingarna. Oavsett hur dessa förhandlingar förlöper är det 
regeringens bedömning att Sverige kommer att ha fortsatta intressen av 
forsknings- och innovationssamarbeten med Storbritannien. 

Det övergripande syftet med den analys som Vinnova och Vetenskapsrådet 
ska genomföra är att bidra till att skapa en bild av de för Sverige förändrade 
förutsättningar för internationellt forsknings- och innovationssamarbete som 
kan uppstå som en konsekvens av Storbritanniens utträde ur EU. 

På regeringens vägnar 

uti.~ Ouy, 
Maria Ahs 
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Likalydande till 

Verket för innovationssystem 

Kopia till 

Statsrådsberedningen/SAM och EU 
Finansdepartementet, BA 
Utrikesdepartementet/FH, IM och EU 
Näringsdepartementet/FF och EUI 
Utbildningsdepartementet/F 
Sveriges export- och investeringsråd 
Kommerskollegium 
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