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Till adressater enligt bifogade lista
Ämbetsmannakommittén för utbildning och forskning (ÄK-U)
beslutade den 12 februari 2009 att genomföra en konsultation av det nyligen
framlagda utkastet till en nordisk handlingsplan på området eScience.
Vi ber om skriftligt svar på konsulteringen senast den 8 maj 2009. Svaren
sänds per email till koordinator Cathrin Dunker (cd@norden.org).

Bakgrund till konsultering av eScience handlingsplan
Ett utkast till en nordisk eScience strategi framlades för Ministerrådet för
utbildning och forskning (MR-U) till dess möte i april 2008. Ministerrådet för
utbildning och forskning (MR-U) beslutade att man konstaterar att eScience
kommer att spela en nyckelroll i utvecklingen av framtida vetenskapliga
metoder och att de nordiska länderna långsiktigt bör stärka sitt samarbete på
detta område för att upprätthålla och utveckla nordisk eScience.
Ministerrådet för utbildning och forskning (MR-U) beslutade dessutom att i
denna kontext be deltagarna i NORIA-net eScience arbetsgruppen att ta fram
en handlingsplan för att förverkliga eScience strategin.
Utkastet till handlingsplan är bifogat (bilaga 2).
Frågeställningar till konsultering
Nordiska ministerrådets sekretariat ber om konkreta ställningstaganden till
följande frågeställningar:

Vad anser man om handlingsplanens förslag?

Vilka av handlingsplanens förslag ser man som de viktigaste att
genomföra? (exempelvis de tre viktigaste)

Inom vilken tidsrymd bör de genomföras?

Vilka satsningar är aktörerna intresserade och villiga att integrera i
sin egen verksamhet?

Finns det organisationer som inte är nämnda i handlingsplanen vilka
bör dras in i en fortsatt planering av konkreta tilltag för att
genomföra handlingsplanen?

Har man eventuella andra kommentarer?
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eScience strategiutkastet 2007
Ett nordiskt eScience strategiutkast, gjort av en ad-hoc arbetsgrupp, blev
klart sommaren 2007. En konsultation av strategiutkastet företogs, och gav
huvudsakligen positiv feedback till strategin.
Konsultationen av strategiförslaget i slutåret 2007 resulterade bl.a. i följande
kommentarer:

Strategin är viktig och aktuell

NordForsk fick in en ansökan av samtliga nordiska länders
forskningsråd om etablering av ett NORIA-net på området
eScience, med en målsättning att etablera en nordisk eScience
kommitté och att hålla en nordisk eScience konferens

De nordiska forskningsfinansiärerna bör inbjudas till framtida
implementering av strategin

Idén om en nordisk eScience kommitté välkomnades, under
förutsättning att kommittén blir en integrerad del av en
existerande finansierande organisation.

Exempelvis databaser på hälso-området vore intressanta för
framtida samarbete.

Gemensamma nordiska eScience Master och PhD utbildningar
ansågs vara goda initiativ.
Det kan även nämnas att den 12-13 november 2008 hölls en nordisk
konferens om infrastruktur, där eScience var ett centralt tema ("Global
challenges — Regional opportunities: How can Research Infrastructure and
eScience support Nordic competitiveness?").
Nordiska ministerrådets sekretariat emotser med glädje era kommentarer till
det framlagda handlingsplansutkastet.
Med vänlig hälsning,
Gard Titlestad
Avdelingschef Utdanning, Forskning og Arbeidsliv/
Head of Department of Education, Research and Labour Affairs
Direct +45 33 96 02 78
Mobile +45 21 71 71 06
gt@norden.org
Nordisk Ministerråd/
Nordic Council of Ministers
Store Strandstræde 18
DK-1255 København K
Tel +45 33 96 02 00
Fax +45 33 96 02 02
http://www.norden.org

Bilagor:
1. Adressatlista
2. Utkast till eScience handlingsplan
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Bilaga 1
Adressater:
Nordiska institutioner och rådgivningsgrupper
NordForsk,
Nice
HÖGUT
Nordplus programkommitté
Nordplus programkommitté för högre utbildning
Nordiska samarbetsnämnder
Nordiska samarbetsnämnden för naturvetenskap, NOS-N,
Nordiska samarbetsnämnden för medicin, NOS-M,
Nordiska samarbetsnämnden för humaniora och
samhällsvetenskaper, NOS-HS
Nordiskt universitetssamarbete NUS
Nationella forskningsråd
Forsknings- og Innovationsstyrelsen (DK)
Norges forskningsråd
Vetenskapsrådet (SE)
VINNOVA (SE)
Rannis (IS)
Finlands akademi
TEKES (FI)
Nordisk infrastrukturleverantör
NorduNet
Nationella högkapacitetsräknecenter, leverantörer av nationell eInfrastruktur
och eScience aktörer
Norwegian Research Network UNINETT
UNINETT sigma (NO)
EVITA programme (eScience Infrastructure, Theory and
Applications, EVITA) (NO)
Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC)
Swedish Unversity Network SUNET
Database InfraStructure Committee (DISC) (SE)
CSC - IT Center for Science (FI)
Danish Research Network
Danish Center for Scientific Computing (DCSC)
Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek
Danish eScience Center
Nationella näringslivsorganisationer
The Federation of Icelandic Industries (IS)
Svenskt näringsliv (SE)
Finskt näringsliv (FI)
Dansk Industri (DK)
Näringslivets hovedorganisation (NO)
Nationella IT-branschorganisationer
Danska IT-Branschen
IT & Telekomföretagen - inom Almega (SE)
IKT-Norge
ICT Suomi
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