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I en ny bok från SISTER, ”I den absoluta frontlinjen”: En bok om
forskningsstiftelserna, konkurrenskraften och politikens möjligheter,
berättas historien om de tio första åren för statens fristående
forskningsstiftelser. Fem stiftelser behandlas: Vårdalstiftelsen,
KK-stiftelsen, Stiftelsen för Strategisk forskning (SSF), Riksbankens
Jubileumsfonds kulturdonation och MISTRA.
I proposition 1991/92:92 Om utskiftning av löntagarfondernas
tillgångar m.m. hette det: ”Ungefär hälften av tillgångarna
[i löntagarfonderna] skall användas för att främja forskning som är
av betydelse för Sveriges framtida konkurrenskraft.” Andra motiv
tillkom visserligen – att stärka de regionala högskolorna och deras
forskarutbildning, att förbättra miljön, att skapa dynamik i
forskningssystemet. Uppdraget att stärka konkurrenskraften ansågs
emellertid så viktigt att det skrevs in i ändamålsparagrafen för SSF
och MISTRA, och genom den uttalade inriktningen i bakomliggande
utredningar blev det en effekt som eftersträvades för i stort sett
hela stiftelsefamiljen.
Det är därför i högsta grad angeläget att ställa frågan om
stiftelserna och konkurrenskraften. Hur har stiftelserna arbetat
med detta mål? Hur har de implementerat stadgarnas målsättningar
i fråga om konkurrenskraften? Hur har de definierat innebörden av
begreppet? Måste resultatet mätas i ekonomiska termer enbart –
eller kan konkurrenskraft ha att göra med andra egenskaper hos
forskningen?
Hur har stiftelserna lyckats? Och hur skall de möta nästa årtionde?
Stiftelserna bildades av riksdagen, de är en politisk skapelse.
Vad kan det gångna årtiondet säga oss om forskningspolitikens
verkningskraft?
Välkomna!
Enrico Deiaco
VD SISTER

Sverker Sörlin
Professor SISTER & KTH

Seminarium kring en ny bok om forskningsstiftelserna
Tid:

2 juni 2005, kl 13.00 –20.00

Plats:

Kungl Vetenskapsakademien, Frescati

Anmälan:

info@sister.nu senast den 27 maj

Samtalsledare: Ulf Wickbom

13.00 –13.50

REGISTRERING

13.50–14.00

Välkomsthälsning
Enrico Deiaco, VD SISTER

14.00–15.40

I den absoluta frontlinjen?
Presentation av forskningsprojekt och bok
Sverker Sörlin, professor SISTER & KTH
Mats Benner, docent Forskningspolitiska institutet, Lunds universitet
Ingrid Schild, FD Umeå universitet
Susan Marton, FD Göteborgs universitet
Kommentator Magnus Gulbrandsen, forskare NIFU, Oslo

15.40–16.10

PAUS

16.10 –17.45

Vad kan stiftelser göra?
Panelsamtal och diskussion med auditoriet
Forskningsstiftelser: Måns Lönnroth, VD MISTRA
Dan Brändström, VD Riksbankens jubileumsfond
Staffan Normark, VD SSF
Forskningsråd: Lisa Sennerby Forsse, huvudsekreterare Formas
Bengt Westerberg, ordförande Vetenskapsrådet
Universitet & högskolor: Gunilla Jönson, rektor Lunds Tekniska Högskola
Kåre Bremer, rektor Stockholms universitet
Institut & näringsliv: Thomas Johannesson, VD STFI-Packforsk
Kyösti Tuutti, FoU-chef SKANSKA

17.45 –18.15

Vad kan politik göra?
Reflektioner och perspektiv
Bjarne Kirsebom, forskningsråd Sveriges ständiga representation i EU
David Samuelsson, planeringschef Utbildnings- och Kulturdepartementet

18.15 –20.00

BUFFÉ
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