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Referat fra styrelsemötet i Reykjavík 17 november 2005 
 
Plats: Grand Hotel Reykjavík, Sigtún 38 Tid: 09:00 till ca 17:00 
 

Tilstede: H. Smidt Olsen ordf.,  S. M. Magnússon, B. Majborn, B. Thorlaksen, J. 
Aurela, H. Raumolin, M.-L. Järvinen, U. Ehrnstén, O. Harbitz, A. Valseth, K. F. 
Ingemarsson, L. Moberg, L. Gunsell, N. Bergroth, J. Kierkegaard og S.E. Pálsson. 

 
 Fraværende: A.L. Rudjord, K. Ulbak, T. Bennerstedt 
 
 
1 Mötet öppnas 
 

Ordföreren åpnede mötet og hilste deltagerne velkomne især Marja-Leena 
Järvinen ny styremedlem der erstatter Olli Vilkamo, Nici Bergroth PC –R og 
Jesper Kierkegaard PC-R kandidat  
 

2 Inledning 
 
a) Praktiska frågor 

Sigurdur M Magnusson informerede om praktiska frågor. 
 

a) Godkännande av agendan    
Ordföreren foreslog at nuværende punkt. 3 h) behandles under pkt. 3 j) 
samt at Jesper Kierkegaard kandidat til PC for R delen presenteres 
under pkt. 3 h). 
Agendaen blev godkendt med disse ændringer. 
 

c) Referat från styrelsemötet i Lillestrøm 12 maj 2005 
Ordföreren gennemgik referat NKS(05)3 daterat 2005-08-26. 
Styrelsen godkendte referatet. Det godkendte referat skal placeras på 
hemsidan 

 
d) Eventuella nyheter från styrelsemedlemmarnas organisationer 

Nogle styremedlemmer rapporterede om relevante nyheter fra deres 
organisationer. 

 
e) Hänt sedan förra mötet 

SMM gennemgik udsendt information fra eksekutivsekreteren, daterad 
2005-10-19.  



3 NKS-programmet 
 
a) Struktur, personfrågor och finansiering 

• Rapport från ägarmötet den 16 november 2005. 
 

SMM rapporterede fra ejermötet der havde været effektivt, positivt og 
konstruktivt.  
NKS administration og struktur var hovedtema for mödet. Ejernes beslut 
presenteredes i et memo om NKS administration og struktur, se bilag 1. På 
denne baggrund mener ejerne at der ikke er behov for nærverende for 
yderligere evaluering af SEK delen af NKS aktiviteterne. 
Ejerne har sat sig som et mål for 2006 at fölge Finland og öge 
finanseringen med 4 %. Danmark har som mål at kunne bidrage med 350 
kDkk i 2006 og komme op på tidligere finansering på 950 kDkk i 2007.  
Ejerne diskuterede også indriktningen af R delen på initiativ af Sverige og 
Finland. Sverige og Finland vil se på om enkelte tunge R - aktiviteter der 
primært er af bilateral interesse hellere hör hjemme i deres bilaterale 
samarbejde fremfor NKS-R. Dette ville give bedre plads for andre 
aktiviteter t.ex. afvikling og affald der har bredere nordisk interesse. 
Forslag om Jesper Kierkegaard som ny programchef for NKS R blev 
presentered.   
Det besluttedes at SMM overtager rollen som NKS ordförer efter styrets 
næste möde der afholdes i Finland i maj 2006. 
 
Under diskussionen fremkom önske om at en eventuel ændring i riktingen 
af NKS-R tog hensyn til tillægsfinanserernes interesser. 

 
• Eventuella nyheter från ägarna beträffande finansieringen för 2006. 

 
Dette punkt var behandlet under rapport fra ejermötet, se ovenfor. 
Finland havde meddlet i maj 2005 om en stigning i bidraget ti NKS fra 300 
kEuros til 310 kEuros i 2006, en stigning på 3.3 %. 
Efter styremötet i november har Danmark bekræftet at ville bidrage med i 
hvert fald 335 kDKK ( c.a. 44.6 kEuros ) i 2006 som er en stigning på ca. 
28 %, Sverige har bekræftet at ville bidrage med 455 kEuros til NKS i 
2006 som er en stigning på 3.75 %, Island har bekræftet at ville bidrage 
med 21 kEuros som er en stigning på 5 % og Norge vil bidrage med 135 
kDKK som er en stigning på 3.8 %. Totalt er dette en stigning på næsten 
41 kEuro sammenlignet med finanseringen i 2005. 
Danmark har iövrigt meddelt at man tilstræber at kunne bidrage til NKS 
med 960 kDKK i 2007 dvs komme op på tidligere bidrag til NKS. 
 

• Övrig finansiering för 2006. 
 

Tillægsfinansererne bekræftede finansering af NKS på samme niveau og i 
2006 men var positive overfor en tilsvarende stigning i deres bidrag og 
ejerne dvs. 3 – 4 %. Vattenfall vil også internt dække den del af 
omkostninger ved en ny PC – R der overstiger NKS ramme på 400 DKK 
pr år for en 50% arbejdsindsats. 
 



 
 
Under diskussionen fremkom at finanseringen af NKS for fremtiden bör  
tage hensyn til inflationen dvs öges med 2 – 4 % hvert år under 
forudsætning af den nationale finansering. Der var fuld enighed om dette 
som et mål for NKS ejere og tilläggsfinanserere for fremtiden. 
 
Efter styremötet i november har tillægsfinansererne bekræftet fölgende 
bidrag til NKS i 2006: 
Fortum Power and Heat Oy går fra 130 kDKK til 135 kDKK  
Industriens Kraft (TVO)  går fra 130 kDKK til 135 kDKK  
Forsmarks Kraftgrupp AB går fra 65 kDKK til 67.5 kDKK 
Karnkraftsakerhet och ufbildning (KSU) går fra 65 kDKK til 67.5 kDKK 
OKG AB går fra 65 kDKK til 67.5 kDKK    
Vattenfall Ringhals AB går fra 65 kDKK til 67.5 kDKK    
IFE-Halden går fra 65 kDKK til 70 kDKK    
 

 
b) Ekonomisk status för 2005 

 
• SMM  gennemgik ökonomisk status daterad 2005-11-02 och ökonomisk 

programspecifikation daterad 2005-11-02. 
 

Styret tog den ekonomiske situation til efterretning. Det besluttedes at 
ubrugte midler inom R og B ved årskiftet overföres til samme konto i 2006 
samt at uforbrugte medel inom SEK ved årskiftet overföres til reserven. 

 
c) Statusrapport för R-delen 

 
Programchef Nici Bergroth gennemgik statusrapport med förslag till nya 
aktiviteter och budget for R – delen i 2006.  
Afveklingseminaret på Risö var meget vellykket og der kan forventes 
ansökninger på afveklings/affaldsaktiviteter i fremtiden. 
Styret var nöjd med programchefens presentation og grundige forarbete.  
Programchefens förslag til nya aktiviteter blev positivt modtaget. 

 
Beslut om akvitiveter og ramme – se under pkt 3 j). 

 
d) Statusrapport för B-delen 

 
Programchef Sigurdur Emil Pálsson presenterede statusrapport med 
förslag till nya aktiviteter och budget for B - delen i 2006. 
Han presenterede også konklusioner om NKS fremtidige arbejde indenfor 
radioökologi fra et NKS seminar der var afholdt for nyligt. 
Styret var nöjd med programchefens presentation og grundige forarbete. 
Programchefens förslag til nya aktiviterer blev positivt modtaget. 

 
Beslut om akvitiveter og ramme – se under pkt 3 j). 
 

 



e) Utvärdering av NKS-verksamheten 2002 - 2005 
 
SMM presenterede förslag till utvärderingsdirektiv från byrån, NKS(05)6, 
daterat 2005-10-22, och förslag till utvärderare daterat 2005-10-26. 
Förslagene gæller for R og B delen men ikke SEK delen jfr. rapport fra 
ejermötet under pkt. 3 a). 
 
Det besluttes at tilsætte Per Persson fra Sverige og Risto Sairanen 
fra Finland som utvärdere for R delen og Per Hedemann Jensen fra 
Danmark og Tore Lindmo fra Norge som utvärdere for B delen. 
 
Utvärderingen skal fölge utkast til Direktiv för utvärdering af NKS 
verksamheten 2002 – 2005, NKS(05)6, 2005-10-22 der revideres af byråen 
på baggrund af diskussionen ved styremödet. Utvärderene  for hhv. R og B 
skal själva fördela arbetsuppgifterne mellam sig. 
 
Revideret utvärderingsdirektiv NKS(05)6 Rev 1, dateret 2005-12-07 
vedlægges referatet som bilag 2. 
 
LG tager kontakt med PP, JA med RS, BM med PHJ og OH med  TL og 
beretter om styrets beslut hvor efter TB står for kontakt med utvärderne jfr. 
direktiv om utvärdering. 

 
Budget – se beslut under pkt. 3 j) 
 

 
f) Gemensamt statusseminarium 2006 

HSO presenterede programförslag daterat 2005-09-25 och budgetutkast 
daterat 2005-10-28. 
Styret var positivt overfor syfte, målgrupp og indriktning som presenteret i 
programforslaget. Abejdsgruppen abejder videre med planeringen af 
statusseminaret. Det besluttedes at yde en ” förlustgaranti ”på 300 kDKK 
se pkt. 3 j). 
 

g) Spredning av resultaten av NKS-arbetet 
HSO presenterede statistik från sekretariatet om www.nks.org, daterad 
2005-11-03 og information om status för hemsidan, NewsLetters och 
NewsFlashes. Styret er tilfreds med NKS hjemsidan. 

 
 

a)       Ny programchef for NKS - R 
 

Lars Gunsell presentererde Jesper Kierkegaard som kanditat til ny 
programchef for NKS – R hvorefter JK orinterede styret om sin 
baggrund og kvalifikationer. 
 
PC-erne samt JK lämnede mötet under styrets diskussion. 
 
Under diskussionen fremkom at JK vil have lejlighed til at sætte sig 
ind i arbejdet som PC indtil årskiftet. Den nuværende PC bistår JK ved 

http://www.nks.org/


behov indtil 1. januar og derefter vil der kunne være ” kollegiale ” 
kontakter med ham. Yderligere bekræftedes jfr. diskussion under pkt. 3 
a) at Vattenfall dækker forskel på NKS ydelse for PC arbejdet og det 
SwedPower skal have for en 50 % arbejdsindsats fra JK. 
 
Styret rekommenderede ejerne at Jesper Kierkegaard ansættes som 
programchef for NKS – R delen fra den 1. januar 2006 til 1. januar 
2008. 
 
Ordföreren takkede Nici Bergroth for hans store indsats som 
programchef for NKS R delen og önskede ham lykke til i fremtiden. 

 
b) NKS-avtal 

 
HSO presenterede den utsända sammanställningen av gällande avtal, 
daterad 2005-10-19. 
 
Der mangler at anföre en avtale Stråleværnet har med NKS nuværende 
ordförer. 
Under diskussion fremkom at der er behov for at överse avtalen med 
SKI om momsbefrielse. Der planeres et möte mellem SKI og SEK om 
dette. Kommande beställningar som berörs av avtalet bör avvakta vad 
som framkommer vid detta möte. 
 
Det besluttedes at forlænge aftalen med FRIT men en mindre 
reducering i omfang aktiviteter kan blive aktuel på baggrund af ejernes 
önsker jfr. Memo om NKS administration og struktur, bilag 1. 
SMM fik som opgave at forhandle aftalen med FRIT. 
 
Det besluttedes også at forlænge aftalen med Teknotelje med et år på 
de vilkår som anförte i bilag 1. 
 

 
 

c) Budget för 2006 
 
SMM presenterede byråens budgetförslag NKS(05)7 dateret 2005 – 11 – 03. 
 
Byråens budget blev godkendt med fölgende ændringer: 
  Utvärdering fra 150 kDKK til 200 kDKK. 

TeknoTelje får 125 kDKK til koordinering i senere halvdel af 2006. 
Intäkter fra 7 530 kDKK til 7 730 jfr. pkt 3 a) og 3 b). 

   
Dette indebærer at R-delen har en budget 2005 på DKK 2 200 000 og B-delen 
har en budget på DKK 2 200 000 för programaktiviteter. Der kan forventes 
yderligere ca 400 kDkk pr programområde til uddeling ved styrets maj möte 
2006.  
 
Programchefernes forslag til aktivitetsstötte i 2006 godkendtes enligt följande 
( alle belöb i kDKK): 



 
För R delen: Delipool 400, RutheniumReleases 300, ExcoolISE 100, 
CorrisionFatigue 200, CableAgeing 200, MORE 200, CostCalculation 250, 
AutoNewTech 350, OrRe 200. Totalt 2 200. 
 
För B delen: MetNet 200, NordRisk 180,Urbhand 205, Lucia 400, BioDos 
300, UGS 225, HOT 180, EcoDose 280, FORREST 200, YoungRad 30.  
Totalt 2 200. 

 
  Det godkendte budget vedlægges som bilag 3. 

 
4 Nästa möte 

Styrets næste möte afholdes i Helsingfors den 11 maj 2006, efter 
statusseminariet.  
Som tentativ dato for styrets höstmöte 2006 som afholdes i Stockholm med 
SSI som värd besluttedes 8.-9. november. 

 
5 Övriga frågor 

HSO rapporterede om en vellykket NKS session vid NSFS-konferensen i Rättvik 
 

HSO presentererede en förfrågan från Risø om medverkan i LNPP-projekt 
(Ryssland) presenteredes. NKS har ikke mulighed for at bidrage til projektet. 

 
6 Mötet avslutas 

Ordföreren takkede for et konstruktivt möte 
 
 
 
 
Helge Smidt Olsen     Sigurður M Magnússon 
Ordförande      Sekreterare  
 
 
 
Dokumentförteckning 
 
p 2c Styrelsereferat NKS(05)3, daterat 2005-08-26 
p 2e Hänt sedan förra mötet, daterat 2005-10-19 
p 3b Ekonomisk översikt daterad 2005-11-02 
 Ekonomisk statusrapport daterad 2005-11-02 
p 3c Statusrapport för R-delen (översänds separat av PC-R) 
p 3d Statusrapport för B-delen, daterad 2005-11-02 
p 3e Förslag till utvärderingsdirektiv, NKS(05)6, daterat 2005-10-22 
 Förslag till utvärderare, daterat 2005-10-26 
p 3f Förslag till statusseminarium: program daterat 2005-09-25 och 
 budget daterad 2005-10-28 
p 3g Uddrag af statistik for www.nks.org – september 2005, daterat 2005-11-03 
p 3h Budgetförslag 2006, NKS(05)7, daterat 2005-11-03 
p 3 i Sammanställning av gällande avtal, daterad 2005-10-19 
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Bilag 1 
 

Memo vedr. NKS administration og struktur. 
 
Der har været en del diskussion om NKS administration og struktur og ejerne mener at der er 
behov for at gennemgå de adminstrative funktioner og de adminstrative omkostninger. 
Formålet er en besparelse i de adminstrative udgifter og en forenkling af NKS administrative 
struktur dvs. at komme nærmere eller meget gerne opnå et optimum for NKS administration 
og struktur. 
 
Referat fra ejermötet den 11. maj 2005 jfr. referat fra styrets möte den 12. maj 2005 der 
belyser situtionen. 
 
Referat fra ejermötet 11. maj 2005. 

Ole Harbitz refererede fra ejermötet den 11. maj:  
Ejerne er svært tilfreds med de ændringer der er indfört i 2001, med 2 program chefer 
og en slankere organisation med lavere administrations omkostninger. Til at sikre 
kontinuitet i det facklige arbete indledes söken efter en ny programchef for R – delen 
snarest. Fortum vil efterleve sin aftale med NKS indtil årskiftet. Ejerne er enige om at 
forlænge aftalen med Geislavarnir om Sigurdur Emil som programchef for NKS B 
delen for 2006.  
Ejerne er også svært tilfredse med byråens arbete. Allikevel er der behov for at 
gennemgå de adminstrative funktioner og de adminstrative omkostninger. Ejerne er 
blevet enige om en process indtil de mödes i november i Reykjavík.  
Ejerne sender deres synspunkter inden sommerferien til SMM som sammenfatter disse 
i et diskussionsunderlag i god tid för ejermötet til november. Ved novembermötet kan 
beslut vedrörende NKS administrative organisation og struktur forventes. Der kan 
först blive tale om organistoriske ændringer efter statusseminaret i Finland til maj 
2006. Dette indebærer en forlænget aftale med NKS ordförer indtil 1. juli 2006 hvor 
aftalerne med hhv. NKS eksekutivsekretær og Sekretariatet på Risö udlöber.  

 
Under sommeren og hösten er der indkommet synspunkter fra NKS ejere vedr. NKS 
administration og struktur. Der er fremkommet krav om en betydelig besparelse og stærkt 
forenklet organisatorisk struktur. På baggrund af de indkomne synspunkter og de samtaler der 
har fundet sted blandt ejerne udarbejdede SMM et diskussionsunderlag med forslag til 
ændringer i NKS administration og struktur. NKS ejerne godkendte diskussionunderlagets 
forslag ved deres möte i Reykjavik den 16. november. Forslaget skal viderudvikles inden 
deres möte i maj 2006 hvor detalj beslut træffes. SMM, som NKS ordförer efter styrets möte i 
maj 2006, vil lede dette arbejde, der udföres i löbende konsultation og samarbejde med de 
övrige ejerne. Ændringerne træder i kraft den 1. juli 2006. Til den tid vil de nuværende aftaler 
med hhv.TeknoTelje og Sekretariatet på Risö udlöbe. En forlænget aftale med den nuværende 
NKS ordförer vil også udlöbe den 1. juli 2006. 
 

Fölgende ændringer i NKS administration og struktur vil træde i kraft den 1. juli 2006. 
 

• Stillingen som NKS eksekutivsekretær nedlægges  
• NKS byrå nedlægges 



• Styrets sekretær nedlægges 
• Ejere, styre, ordförer, sekretariat og programchefer overtager nærmere definerede og 

prioriterede opgaver fra byrå, eksekutivsekretær og sekreter, se nedenfor. 
• Der indgås en aftale med TeknoTelje, for et år med mulighed for forlængelse for et år 

ad gangen, om udförelse af nærmere definerede “koordinerende” opgaver  t. ex. at 
förberede styrelsesmöterne samt skrive referat fra styrelsesmöterne.  Koordinatorens 
arbejdsindsats afhænger af de opgaver ejerne önsker udfört. Disse skal præciceres på 
forhånd. NKS sekretariat vil bestå af FRIT og TeknoTelje. 

 
Ændringerne medförer en betydelig besparelse og forenkling i NKS administration og 
organisation.  
 
NKS organisatoriske diagram vil derefter være: 
 
         NKS ejere 
 
                                                     NKS styre 
 
                                                                                         Sekretariat (FRIT;TeknoTelje)  
 
 
             Reaktorsikkerhed                                         Beredskab 
 
 
Den videre udvikling af forslaget indebærer blandt andet at ansvarsområder og uppgifter for 
ejere, styre, byrå,ordförer,sekreter,eksekutivsekreter,sekretariat og programchefer som 
definerede i NKS Programhandbok og Administrativ handbok analyseres til det formål at 
prioritere de nuværende opgaver. Derefter vil der træffes beslut om hvilke aktiviteter fortsat 
skal udföres ved sekretariatet. Når dette er klarlagt kan ansvarsområde og opgaver for ejere, 
styre, ordförer og programchefer defineres nærmere. NKS ejere har på denne baggrund 
besluttet at der ikke er behov for en yderligere evaluering af NKS sekretariat end den som her 
beskrevet. 
 
De ændringer der vedtages vil gennemföres på en sådan måde at de involverede vises det 
hensyn og den værdighed som de fortjener på bagrund af deres store indsats, engagement og 
lojalitet overfor NKS. 
 
Det anses hensigtsmæssigt at gennemföre ændringer i NKS administration og struktur i 
etaper. Forudsætningerne for at på længere sigt, dvs. efter nogle år, at overföre 
sekretariatfunktionen til det land der har ordförerskabet vil derfor undersöges når de her 
besluttede ændringer er gennemfört. 
 
 

Reykjavik, 16. november 2005. 
 

Sigurður M Magnússon, 
Björn Thorlaksen, Jorma Aurela, 

Lars Gunsell, Leif Moberg, Ole Harbitz 
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Byrån 
 
 
NKS(05)6 Rev 1 
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Nordisk kernesikkerhedsforskning
Norrænar kjarnöryggisrannsóknir

Pohjoismainen ydinturvallisuustutkimus
Nordisk kjernesikkerhetsforskning

Nordisk kärnsäkerhetsforskning
Nordic nuclear safety research

 
 
 
Direktiv för utvärdering av NKS-verksamheten 2002 - 2005 
 
Inledning 
 
Dessa direktiv är antagna av styrelsen vid dess möte i Reykjavík den 17 november 2005 
 
Utvärderingen ska omfatta de två fackliga delarna: R och B. Namnen på utvärderarna framgår 
av referatet från styrelsemötet. En process för revidering och effektivisering av NKS’ struktur, 
organisation och administration pågår parallellt och berörs inte av denna utvärdering. 
 
 
 
Metod 
 
Utvärderarna ska sträva efter största möjliga flexibilitet i sitt arbete och själva fördela arbets-
uppgifterna mellan sig. De kan vid behov kalla in andra personer med särskild kompetens som 
bedöms som värdefull. Exekutivsekreteraren ska kontaktas i startfasen av utvärderingen och 
hållas löpande informerad om arbetet vad avser status i förhållande till tidsplaner och budget. 
 
Utvärderarna har rätt att från styrelsen (inklusive ägarna och byrån), programcheferna och 
sekretariatet begära sådan information (elektronisk, skriftlig, muntlig) som krävs för att 
genomföra utvärderingsarbetet på ett effektivt och nöjaktigt sätt. Vidare har utvärderarna rätt 
att via intervjuer, deltagande i möten, seminarier etc skaffa sig kompletterande information. 
För sitt arbete disponerar varje utvärderare DKK 50 000. De tillrättalägger själv sina resor, 
möten, intervjuer etc. Slutrapporter för R- och B-utvärderingarna på vardera maximalt cirka 
30 A4-sidor (inklusive inledning, rekommendationer, sammanfattande värdering och kort 
redovisning av kostnaderna för utvärderingsarbetet) sänds i elektronisk form till NKS-sekre-
tariatet. Rapporterna kommer att sammanställas till en gemensam NKS-rapport och publiceras 
i såväl tryckt som elektronisk form. Ett utkast till NKS-rapporten ska presenteras och 
diskuteras på styrelsemötet i maj 2006 enligt den översiktliga tidsplanen nedan. 
 



 
 
 
Översiktlig tidsplan 
 
17 nov 2005  Styrelsemöte i Reykjavík; start för utvärderingen av verksamheten 

2002 – 2005 
dec’05 – april’06 Utvärderingsarbete 
13 april 2006  Utkast till slutrapporter sänds elektroniskt till NKS-sekretariatet 
13 – 26  april 2006 Sekretariatet sammanställer en samlad NKS-rapport som sänds ut till 

styrelsen 
13 april – 10 maj Kompletterande utvärderingsarbete 
10 – 11 maj 2006 Statusseminarium i Otnäs 
11 maj 2006  Styrelsemöte i Otnäs med diskussion om NKS-rapporten 
maj 2006  Justeringar av NKS-rapporten, som vid behov sänds elektroniskt till 

styrelsen för godkännande via en snabb ”silent procedure” 
juni – juli  2006 NKS-rapporten trycks, distribueras och publiceras på hemsidan 
 
 
 
Kriterier för NKS-aktiviteter 
 
• Det ska finnas ett påtagligt nordiskt mervärde, inklusive 

- skapande och vidmakthållande av nordiska nätverk 
- spridning och utvidgning av nordisk kompetens inom sakområdet 
- satsning på unga nordiska forskare 

• Det teknisk/vetenskapliga innehållet ska hålla hög internationell standard och ha ett 
nyhetsvärde 

• Arbetet ska präglas av en helhetssyn samt vara transparent och öppet för bredast möjliga 
deltagande 

• Det ska gå att ställa upp tydliga och mätbara mål för såväl det teknisk/vetenskapliga 
arbetet som informations- och kommunikationsinsatser 

• Resultaten av verksamheten ska vara av påtaglig nytta för finansiärer och slutanvändare 
• Där så är möjligt och lämpligt kan stöd ges till PhD- och MSc-studerande 
• De praktiska resultaten ska presenteras i form av 

- seminarier, temamöten etc 
- tekniska rapporter och vetenskapliga artiklar i internationellt erkända publikationer 
- rekommendationer, manualer, handböcker, checklistor 
- CD-ROM, hemsidor och andra elektroniska media 
- undervisnings- och informationsmaterial 

• Arbetet ska bedrivas så kostnadseffektivt som möjligt 
• När så är lämpligt och möjligt ska NKS-arbetet koordineras internationellt 

- med det arbete som bedrivs av EU, IAEA och OECD/NEA 
- inom ramarna för pågående nordisk samverkan med länder i östra Europa 

 
 



Utvärderingen av R- och B-delarna 
 
R-delen: Reaktorsäkerhet inklusive avveckling och radioaktivt avfall 
 
B-delen: Beredskap inklusive radioekologi och beredskapsrelaterad information/ 
kommunikation 
 
Syfte med utvärderingen: 
A Fastställa om arbetet varit välplanerat, användbart och kostnadseffektivt 
B Undersöka i vad mån NKS-kriterierna (se ovan) 
 - var relevanta 
 - uppfyllts 
C Dra lärdomar av erfarenheterna och ge rekommendationer inför framtiden 
 
Några frågor som utvärderingen av R- och B-delarna bör försöka besvara: 
1 Är NKS-aktiviteterna förankrade och välkända? 
2 Har nordisk kunskap och samsyn ökat genom aktiviteterna? Har NKS-arbetet hjälpt 

till att bevara och utveckla det nordiska kontaktnätet? 
3 Har NKS-arbetet hjälpt till att upprätthålla och utveckla expertis? Har möjligheterna 

till utbildning och engagemang av unga forskare tagits till vara? 
4 Saknas några viktiga fackområden i NKS-arbetet? Kan några områden nerprioriteras 

eller utgå? 
5 Är resultaten av aktiviteterna av tillräckligt god kvalitet? Om inte, vad är orsaken? 
6 Följdes arbetsplan, tidsplan, budget? 
7 Positiva och negativa erfarenheter av NKS-arbetet? Särskilda problem? 
8 Lärdomar och rekommendationer inför det fortsatta NKSarbetet? 
 
Utvärderarna av R- respektive B-delen avgör själva vilka bedömningsregler och betygsskalor 
eller liknande som ska användas. 
 
 
 
Övrigt 
 
Referensmaterial för utvärderingen av R- och B-delarna: 
* Ramverket för R resp B (Framework Program) med bl a programstruktur, forsk-

ningsområden, kriterier, aktiviteter och Call for Proposals 
* Dokumentation av processen med Call for Proposals under perioden 
* Statusrapporter till styrelsen 
* Tekniska rapporter, vetenskapliga artiklar och liknande publikationer 
* Programhandboken, NKS(04)6 daterad 2004-12-08 
* Tidigare utvärderingsrapporter, särskilt NKS-66 från november 2002 
* Referat från styrelsemöten 
* Kompletterande material på NKS' hemsidor 
 
 
 
 
 

 Dok Utvdir 02-05  



 
Bilag 3. 

NKS(05)7 
2005-11-17 
 
 
 
Budget 2006 vedtaget ved styrets möte 2005-11-17. 
 
Alla belopp är i danska kronor (DKK) 
 
 
R-delen  Aktiviteter  2 200 000 
  Arvode PC     400 000 
  Resor PC     100 000 
  Samordning                0 
  R totalt   2 700 000 
 
B-delen  Aktiviteter  2 200 000 
  Arvode PC     400 000 
  Resor PC     100 000 
  Samordning                0 
  B totalt   2 700 000 
 
Gemensamt Statusseminarium    300 000 
  Utvärdering     200 000 
  Div gemensamt        215 000 
  Gemensamt totalt    715 000 
 
Övrigt  Arvode FRITr     560 000 
  Arvode Teknotelje (höst)   125 000 
  Arvode exsek     250 000 
  Arvode ordf       75 000 
  Resor (ej PC)     105 000 
  Övrigt totalt   1 115 000 
 
TOTALT    7 230 000 
 
Beräknade intäkter   7 730 000 
 
Reserv        500 000 
 
 
Tidigare beviljade, ännu oförbrukade medel inom R och B 
överförs till motsvarande konton för 2006. 
 
Till reserven för 2006 överförs det för styrelsen disponibla belopp 
på cirka 320 kkr för 2005 som framgår av Økonomisk status och 
cirka 150 kkr i oförbrukade medel för programkoordinering 
(Gemensamt + Övrigt) för 2005. Tillsammans med beloppet ovan  
(500 kkr) blir då styrelsens reserv för 2006 cirka 970 kkr. Detta 
belopp kan disponeras för nya aktiviteter vid majmötet 2006. 
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