Årsrapport 2007 Samarbeidsprogrammet med Russland/ RUSSIA
(2007-2011)
Året 2007
Det ble avholdt en avslutningskonferanse for Samarbeidsprogrammet med Russland 2003-2006
i St. Petersburg i mars 2007. Det var rundt 60 deltakere på konferanse, som ble åpnet av
generalkonsul Mamelund. Formålet var å gi en faglig oppsummering og presentasjon av
resultatene og å utveksle erfaringer fra programmet. Konferansen ble ledsaget av publikasjonen
Exploring Nature and Society.
Den 22. mai 2007 ble en ny avtale mellom Utenriksdepartementet, SIU og forskningsrådet
signert for perioden 2007-2011, der de økonomiske rammene totalt er 48 millioner kroner.
Avtalen innebar en administrativ endring og effektivisering i forhold til avtalen av 2003-2006, i
og med at midlene nå går direkte fra Utenriksdepartementet til Forskningsrådet, og ikke via
SIU. Programstyrets virksomhet har i stor grad vært knyttet til programmets første utlysning av
midler og prioritering av prosjekter. Programmet hadde sin utlysning med frist 6. juni som
fulgte prioriteringene til Nordområdestrategien. På søknadsbehandlingsmøte den 17. og 18.
oktober besluttet programstyret fordelingen på programmets utlysning 2007-2012. Til
søknadsfristen den 6. juni ble det mottatt 61 søknader, på til sammen 208 millioner kroner. Av
disse mottok Forskningsrådet 35 søknader og SIU 26. Programstyret vedtok å fordele 22,5
millioner kroner til forskningsprosjekter og 20,1 million kroner til utdanningsprosjekter.
Programmets mål
Samarbeidsprogrammet med Russland 2007-2011 er en videreføring av
Samarbeidsprogrammet med Russland 2003-2006 med en noe annen innretning og følger
prioriteringene til Regjeringens Nordområdestrategi og Forskningsrådets strategi
Forskning.nord. Mens det foregående samarbeidsprogram har hatt en mer bistandsrettet
målsetning, er det nystartede samarbeidsprogrammet basert på likeverdighet. Programmet
består av prosjekter med norsk ledelse og russiske samarbeidspartnere må finansiere egen
innsats.
Hovedmål
Avtalens generelle formål er å styrke samarbeidet mellom norske og russiske fagmiljø innen
forskning og høyere utdanning på områder som har faglig og tematisk relevans for
nordområdene. Regjeringens nordområdestrategi er et viktig grunnlag for prioriteringene i
programmet. Det er et mål at Norge skal være i front internasjonalt når det gjelder utvikling av
kunnskap om, for og i nordområdene.
Avtalens spesifikke formål er å finansiere samarbeid innen høyere utdanning og forskning
mellom universiteter, høyskoler og forskningsinstitusjoner i Russland og tilsvarende
institusjoner i Norge. Det er et mål for programmet å oppnå en gjensidig nyttevirkning mellom
områdene høyere utdanning og forskning, og å skape varige partnerskap/samarbeid mellom
landene. Det er ønskelig at samarbeidet innen forskning og utdanning skaper ringvirkninger
utover de involverte akademiske institusjonene og at private og offentlige aktører innen
næringsliv, forvaltning og organisasjonsliv knyttes til samarbeidet.

Delmål
Tematisk prioriterer programmet samarbeid som er knyttet til Regjeringens nordområdestrategi, med følgende hovedområder:
a) Petroleum og energi, med vekt på fremme av helse, miljø og sikkerhet ved
letevirksomhet, utvinning og transport i forbindelse med offshore petroleumsvirksomhet.
b) Bærekraftig forvaltning og kommersiell utnyttelse av de maritime ressurser i
Barentshavet og vern av havmiljøet i arktiske havområder, herunder kartlegging og
overvåking av det maritime miljøet.
c) Utvikling av et allsidig næringsliv, herunder innenfor IKT, reiseliv, marin sektor og
miljøteknologi.
d) Humanistiske og samfunnsvitenskapelige fagfelt rettet inn mot økt kunnskap om
sosioøkonomiske og politiske forhold samt levekår som er spesifikke for nordområdene,
herunder folkehelse. Kjønnsperspektivet og styrking av det sivile samfunn er sentrale
dimensjoner.
e) Tiltak som er egnet til å styrke samarbeid og kontakt mellom Norge og Russland, som
for eksempel språkopplæring.
Urfolksperspektivet vil være en viktig dimensjon i samarbeidsprogrammet.
Disponibelt budsjett i 2007:4,5
Forbruk i 2007: 0 (Programmet ble igangsatt på slutten av året, derfor lavt forbruk)
Programmets finansieringskilder i 2007:Utenriksdepartementet
Antall og type prosjekter i 2007: i alt 8 forskerprosjekter med finansiering i 2007 på til
sammen 3,9 mill. kroner.
Samlet vurdering av mål, status og faglige utfordringer
Forskningsprosjektene på RUSSIA 2007-2011 er i tidlig oppstartsfase. Programmet
tilfredsstiller godt hoved- og delmålene. RUSSIA 2007-2011 er en videreføring av
Samarbeidsprogrammet med Russland 2003-2006, men følger prioriteringene til Regjeringens
Nordområdestrategi og Forskningsrådets Forskning.nord. Mens det foregående
samarbeidsprogram hadde en mer bistandsrettet målsetning, er det nystartede
samarbeidsprogrammet basert på likeverdighet. Programmet består av prosjekter med norsk
ledelse, og russiske samarbeidspartnere må finansiere egen innsats. Programmet bidrar til
internasjonalisering ved at alle prosjektene som har fått bevilgning tilfredsstiller kravet om
russisk samarbeidspartner.
RUSSIA hadde sitt første driftsår i 2007. Programstyrets virksomhet var i hovedsak rettet mot
utlysning av programmets midler og behandling av mottatte prosjektforslag. Etter en
vurderingsprosess ble det på programstyrets møte i desember 2007 innvilget i alt 15 nye
prosjekter, 8 forskerprosjekter og 7 utdanningsprosjekter. Programmet har en total ramme på 48
mill. kroner fordelt over fire år der 25,5 mill. kroner av Utenriksdepartementets bevilgning går
til Forskningsrådet.
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Nøkkeltall, 2007
Antall prosjekter: (antall totalt, herav antall nye i 2007) Totalt 15 prosjekter, hvorav 8
forskerprosjekter og 7 utdanningsprosjekter
Dr.grads.stipendiater: (årsverk, totalt og herav kvinner) 0
Postdoktorstipendiater: (årsverk, totalt og herav kvinner) 0
Prosjektet 185104 “Emerging persistent organic pollutants (POPs) in the high North and
North-Western Russia” er det eneste forskerprosjektet der Forskningsrådet dekker
kostnader til stipendiater, doktorgradsstipendiater og postdoktorstipendiater. Dette
prosjektet ledes av UNIS, ved Kallenborn. Det er ikke avklart hvor mange stipendiater det
blir foreløpig.
Resultatindikatorer, 2007
Avlagte doktorgrader: (antall totalt, herav antall kvinner)0
Vitenskapelige artikler med referee: 0
Vitenskapelige artikler uten referee: 0
Annen publisering/kommunikasjon:0
Kommentarer til tallene: Programmet er i oppstartsfase og kan derfor ikke rapportere på
disse resultatindikatorene nå

Viktigste aktiviteter i 2007
Det ble avholdt en avslutningskonferanse for Samarbeidsprogrammet med Russland 2003-2006
i St. Petersburg i mars 2007. Det var rundt 60 deltakere på konferanse, som ble åpnet av
generalkonsul Mamelund. Formålet var å gi en faglig oppsummering og presentasjon av
resultatene og å utveksle erfaringer fra programmet. Konferansen ble ledsaget av publikasjonen
Exploring Nature and Society. Programmet har dekket et bredt spekter av fagfelt; klima og
miljø har vært sentrale fagområder, med blant annet studier av klimaeffekter på økosystem i
Barentshavet. Norske og russiske forskere har studert bosetninger i arktiske strøk under istiden.
Økonomiske, juridiske og sosiale forhold, i tillegg til helserelaterte aspekter er blitt avdekket I
dagens Russland.

Forskningsfaglige:
- Programmet hadde sin ordinære utlysning i 2007. Det ble invitert til prosjektforslag
innenfor de tematiske områdene; petroleum og energi, bærekraftig forvaltning, allsidig
næringsliv, humaniora og samfunnsvitenskap og tiltak som er egnet til å styrke
samarbeid og kontakt mellom Norge og Russland. Etter søknadsbehandling med faglige
uttalelser fra utenlandske eksperter ble det besluttet å igangsette åtte nye
forskerprosjekter fra og med 2007, i tillegg til syv utdanningsprosjekter (som
administreres av SIU). Alle midlene på programmet ble berammet for hele perioden.
- På grunn av sin sterkt naturvitenskapelige vinkling er programmet blitt lite
samfunnsrettet. Åtte av totalt 35 søknader til Forskningsrådet var petroleumsrelatert,
syv var rettet mot bærekraftig utvikling, 16 mot humaniora og samfunnsvitenskap, mens
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fire var rettet mot næringsliv. Bare to av de forskerprosjektene som ble støttet hadde en
faglig innretning mot humaniora og samfunnsvitenskap. Dette til tross for at søknadene
innen disse disiplinene var av svært høy faglig kvalitet. Mye av årsaken til det var
vinklingen mot naturvitenskapelige disipliner i utlysningsteksten. Det betyr at
innvilgelsesprosenten var mye høyere for de naturvitenskapelige prosjektene, enn for de
humaniora- og samfunnsrettede.

Kommunikasjons- og formidlingstiltak:
- Programmet har arbeidet utviklet en egen hjemmeside som vil gi løpende informasjon om
programmets virksomhet. Programsiden vil legge ut lenker til alle prosjekter.
Driftsrelaterte aktiviteter:
- Programmet hadde to programstyremøter i 2007, i tillegg til en avslutningskonferanse i mars.

Høydepunkter og funn
a) 2007 er programmets oppstartsår. Viktigste resultater i 2007 er at det ble utvalgt åtte
nye forskerprosjekter (og syv utdanningsprosjekt). Det er blitt opprettet hjemmeside for
programmet og foregående samarbeidsprogram har gjennomført en
avslutningskonferanse. Det ble utarbeidet en publication Exploring Nature and Society.
b) De forskerprosjekter som ble tildelt midler var:
- Study of Russian Air Pollution Sources and their Impact on Atmospheric Composition
in the Arctic, NILU
- MAritime REsources of the BArents SEa: Satellite data driven monitoring in the
context of increase of commercial efficiency of the fishery, Nansen Senter for miljø og
fjernmåling
- The role of protected nature in sustainable local development in North-West Russia and
Northern Norway - a comparative analyses, Nordlandsforskning
- Neighbourly Asymmetry: Norway and Russia 1814-2014, Det samfunnsvitenskapelige
fakultet, Universitetet i Tromsø
- Public health without public trust? Governance of HIV/AIDS prevention in North-West
Russia, NIBR
- Natural and social science research cooperation in northern Russian and Norway for
mutual benefits across national and scientific borders, NINA
- Emerging persistent organic pollutants (POPs) in the high North and North-Western
Russia, UNIS
- Impact assessment of elevated levels of natural/technogenic radioactivity on wildlife of
the north, Statens strålevern
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