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Regeringen föreskriver att 2 och 6 §§ förordningen (2009:975) med instruktion för Vetenskapsrådet ska ha följande lydelse.
2 §1 Vetenskapsrådet ska också
1. genomföra forskningspolitiska analyser och ge regeringen råd i forskningspolitiska frågor,
2. initiera och stödja strategiska satsningar inom forskning och forskningsinfrastruktur,
3. planera tillgången till forskningsinfrastruktur långsiktigt i samverkan
med andra forskningsfinansiärer och forskningsutförare,
4. fördela medel till nationell forskningsinfrastruktur och internationella
åtaganden,
5. följa upp Sveriges medlemskap i svenska, europeiska och internationella organisationer och infrastrukturer när det gäller kostnader i förhållande
till deltagande,
6. i samverkan med universitet och högskolor medverka till att skapa
goda forskningsmiljöer, främja utbildning på forskarnivå av hög kvalitet,
stödja forskare i början av sin karriär och främja forskares rörlighet,
7. medverka i och främja det svenska deltagandet i Europeiska unionens
verksamhet inom forskning och teknisk utveckling,
8. företräda Sverige i de EU-organisationer och internationella organisationer som Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) informerar rådet
om,
9. ansvara övergripande för samordning av kommunikation om forskning
och forskningsresultat,
10. ansvara för kommunikation om forskning och forskningsresultat inom
sina områden,
11. utveckla samarbeten med de länder som Sverige har ingått avtal med
inom forskningsområdet i de fall som Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) informerar rådet om,
12. integrera ett jämställdhetsperspektiv i myndighetens verksamhet och
främja jämställdhet vid fördelning av forskningsmedel,
13. verka för att ett köns- och genusperspektiv inkluderas i den forskning
som myndigheten finansierar, när det är tillämpligt,
14. ta initiativ till att etiska frågor uppmärksammas vid forskning och förmedla information om forskningsetiska frågor,
1

Senaste lydelse 2018:17.

1

15. stödja och ge råd till Svenska Unescorådet inom ramen för Unescos
vetenskapliga arbete,
16. initiera och stödja satsningar på konstnärlig forskning,
17. stödja och utveckla förutsättningarna för kliniska studier i Sverige,
18. förbättra tillgängligheten till och underlätta användningen av registeruppgifter för forskningsändamål och bistå forskare med information om relevanta bestämmelser om register,
19. ansvara för kommunikationssystemet Swedish University Computer
Network (SUNET), och
20. bistå styrgruppen för avtalet mellan svenska staten och vissa landsting
om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av
hälso- och sjukvården (ALF-avtalet) med administrativt stöd.
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6 § Vetenskapsrådet ska upplåta lokaler och utföra administrativa och
handläggande uppgifter åt Överklagandenämnden för etikprövning.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.
På regeringens vägnar
HELENE HELLMARK KNUTSSON
Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)
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