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Mötesreferat 
 
1 Mötesordföranden öppnade mötet 
 
2 a) Praktiska frågor: Olli Vilkamo hälsades välkommen som ersättare för Timo 

Haapalehto. 
b) Agendan godkändes. 
c) Referatet NKS(99)13 från förra konsortialmötet godkändes. 
 

3 Konsortialparterna beslutade att var och en undersöka vilka nationella lagar och 
bestämmelser som påverkar NKS’ möjligheter att föra över medel dels från en 
programperiod till nästa, dels från ett verksamhetsår till nästa. Det uppdrogs åt NKS-
sekretariatet att sammanställa resultatet av konsortialparternas undersökningar. 

 
Konsortialparterna beslutade att NKS’ ekonomiska och administrativa rutiner bör 
ändras i enlighet med revisorns förslag och rekommendationer, givna i 
revisionsprotokollet avseende räkenskaperna för 1998. Det uppdrogs åt NKS-
sekretariatet att kontakta ekonomienheterna hos konsortialparterna för att undersöka att 
inte revisorns förslag och rekommendationer strider mot nationell lagstiftning. Det 
uppdrogs åt exekutivsekreteraren att lämna en redogörelse till konsortialparterna för 
resultatet av undersökningen samt lägga fram ett förslag till beslut snarast möjligt för 
diskussion inom konsortialgruppen under hösten 1999. 
 
Revisionsprotokoll och räkenskaper för 1998 godkändes och undertecknades. 

 
4 Konsortialparterna ser positivt på det förslag som framlades på styrelsemötet om att 

under år 2001 påbörja utredningen om nästa forskningsprogram och finansiera 
utredningsarbetet med medel från innevarande fyraårsperiod. Fler alternativ bör dock 
beaktas, t ex att organisera forskningsarbetet i programperioder om 4 år, eller 1+3 år 
(med ett särskilt år för evaluering och implementering av gamla programmet samt 
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utredning om nästa program), alternativt 1+4 år. Det beslutades att fortsätta 
diskussionen om för- och nackdelar med de olika alternativen på nästa konsortialmöte. 

 
Konsortialparterna beslutade att vid en senare tidpunkt beakta ett nu framlagt förslag 
om att i slutet av en pågående forskningsperiod begagna resterande anslagna 
forskningsmedel för perioden till stipendier för unga forskare. 

 
5 Konsortialparterna beslutade att budgeten för år 2000 i princip ska vara i 

överensstämmelse med tidigare fastlagda ramar, dock med nödvändiga justeringar för 
de ändringar som beslutats av NKS’ styrelse. 

 
Handels- och industriministeriet meddelade att bidraget till NKS för nästa år är 
oförändrat. Likaså räknar Strålevernet, Geislavarnir och SKI/SSI med oförändrade 
bidrag. Det är fortfarande inte klart huruvida bidraget från Beredskabsstyrelsen kommer 
att minskas; besked lämnas vid nästa konsortialmöte. 

 
6 Det fanns inga övriga frågor. 
 
7 Det beslutades att nästa konsortialmöte hålls i anslutning till nästa styrelsemöte på 

Strålevernet den 9 februari 2000. 
 
8 Ordföranden avslutade mötet. 
 
 
 
Datum: 
 
 
 
 
Torkel Bennerstedt  Justeras: Lars Gunsell 
Mötessekreterare   Mötesordförande 
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