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Svensk författningssamling 

Förordning 
om ändring i förordningen (2009:1101) med instruktion 
för Verket för innovationssystem 

Utfärdad den 22 december 2022 

Regeringen föreskriver att 2 och 3 §§ förordningen (2009:1101) med 
instruktion för Verket för innovationssystem ska ha följande lydelse. 

2 §1   Verket för innovationssystem ska 
1. bidra till att stärka och utveckla universitet och högskolor, industri-

forskningsinstitut, företag och andra samhällsaktörer samt utveckla sam-
arbetet mellan dessa i viktiga sektorer inom de svenska innovations-
systemen, 

2. stimulera internationellt samarbete som stärker svensk forskning och
innovation, 

3. främja svenska företags medverkan i uppbyggnad och användning av
forskningsinfrastrukturanläggningar, 

4. medverka i genomförandet av det regionala tillväxtarbetet i enlighet
med förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete och bidra till att 
utveckla samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och den nationella 
forsknings- och innovationspolitiken, och 

5. sprida information om forskning, utveckling och innovation till
utförare, användare och allmänhet. 

3 §2    Verket för innovationssystem ska 
1. när det gäller EU:s ramprogram för forskning och innovation
a) vara nationellt kontaktorgan för programmet,
b) främja, redovisa och analysera det svenska deltagandet i programmet,

och 
c) samordna det nationella informations- och rådgivningsarbetet om pro-

grammet, 
2. vara nationellt kontaktorgan för det industriella utvecklingsprogram-

met Eureka, 
3. företräda staten i relevanta partnerskapsprogram enligt artiklarna 185

och 187 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 
4. bistå Regeringskansliet i programkommittéarbetet i EU:s ramprogram

för forskning och innovation, 
5. bistå Regeringskansliet i arbetet i OECD:s kommitté för forsknings-

och teknikpolitik (CSTP) och dess undergrupper, och 

1 Senaste lydelse 2018:216. 
2 Senaste lydelse 2018:216. 
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SFS 2022:18706. bistå med sekretariat för den samordningsfunktion för EU:s forsknings-
samarbete respektive för internationella forskningssamarbeten utanför EU 
som omfattar andra statliga forskningsfinansiärer. 

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2023. 

På regeringens vägnar 

EBBA BUSCH 
Maria Wetterling 
(Näringsdepartementet) 
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