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Stadgar för Nätverket för FoU-myndigheter
Följande redogörelse anger ramarna för arbetet i Vetenskapsrådets nätverk för FoU-myndigheter.
Stadgarna reglerar ansvarsfördelning, mandat, mötesfrekvens mm.
Ansvarig myndighet:

Vetenskapsrådet har i sitt regleringsbrev i uppdrag att ansvara för
nätverket.

Koordinatorer:

Johan Fanger (primär), Marianne Hall (sekundär), Lena Hed
(kommunikatör)
Nätverket har ca 60 medlemmar (maj 2016). Medlemslista finns på
Vetenskapsrådet.se. Nätverket är begränsat till myndigheter som
bedriver eller finansierar FoU.

Deltagare:

Uppdrag/syfte:

”Vetenskapsrådet ska ansvara för ett nätverk för statliga myndigheter
som bedriver eller finansierar forsknings- och utvecklingsprojekt.
Nätverket syftar framför allt till att vara ett forum för kunskaps- och
erfarenhetsutbytet när det gäller kvalitetssäkringsmetoder. Vidare kan
genom ett sådant forum eventuellt överlapp mellan olika myndigheters
utförda och finansierande forsknings- och utvecklingsverksamheter
identifieras på ett bättre sätt än i dag. Nätverket bör inte inkludera de
myndigheter som har som huvuduppgift att finansiera forskning och
utveckling eller universitet och högskolor” (Vetenskapsrådets
regleringsbrev 2016).
Utöver att erfarenhetsutbyte av kvalitetssäkringsmetoder och
identifiering av eventuella överlapp, så strävar nätverket efter att i
största möjliga mån uppnå synergieffekter sprungna ut nätverkets
diskussioner och arbete. Detta kan t.ex. handla om nyttiggörande och
implementering av forskning, tydliggörande av gemensamma
definitioner som diskussionerna tar sin utgångspunkt i och förbättring
av det statistiska underlaget till SCB.

Organisation:

Vetenskapsrådet ansvarar för hur nätverket organiseras och i vilken
form arbetet dokumenteras samt tillhandahåller stödfunktioner för
detta ändamål. Vetenskapsrådet har också det yttersta ansvaret för att
nätverkets verksamhet knyter an till dess uppdrag och syfte, såsom det
är formulerat i Vetenskapsrådets regleringsbrev.
Vetenskapsrådet tillsätter en styrgrupp bestående av ca 6 personer från
myndigheterna i nätverket. Styrgruppen leds av en ordförande som
kommer från en av myndigheterna i nätverket. Ordföranden tillsätts av
Vetenskapsrådet. Mandatperioden för medlemmar och ordförande i
styrgruppen är 2 år och omsättningen sker successivt för att garantera
kontinuitet i gruppens arbete. Vetenskapsrådet sammankallar
styrgruppen ca 4–6 gånger per år.

Nätverksmöten:

Nätverket i sin helhet ska träffas två gånger per år; en gång under våren
och en gång under hösten.

Former och teman:

Nätverket har identifierat tre teman som ska vara vägledande för
arbetet 2016–2018:
Tema 1: Forskning och utveckling – ett stöd för myndighetens uppdrag
och myndighetsutövning behandlas under 2016
Tema 2: Vetenskapliga råd – extern insyn i FoU – samverkan behandlas
under 2017
Tema 3: Effektutvärdering och implementering av resultat i
verksamheten behandlas under 2018.
Varje tema har en ansvarig arbetsgrupp, bestående av medlemmar från
nätverket. Minst en av medlemmarna bör ingå i nätverkets styrgrupp.
Överlämning mellan de olika temana görs på det andra av innevarande
års nätverksmöten.

Dokumentation:

Resultatet av arbetsgruppernas diskussioner och utfallet från
nätverksmöten dokumenteras i rapporter som ska utgöra underlag för
en handbok. Denna ska fungera som ett stöd för myndigheterna och på
så sätt vara rådgivande för myndigheter med FoU-ansvar när det
kommer till frågor som främst har att göra med kvalitet, utvärdering
och implementering/nyttiggörande av forskning och forskningsresultat.
Övrig dokumentation som bedöms nödvändig tas fram ad-hoc i tätt
samarbete med nätverkets kommunikatör. I Vetenskapsrådets
årsredovisning redogörs kortfattat för nätverkets arbete. Styrgruppen
ansvarar för att innehållet i dokumentationen står i relation till behovet
hos nätverkets medlemmar.

Uppföljning:

Vetenskapsrådet ansvarar för att nätverkets verksamhet följs upp
regelbundet.

