
Samfundets bevågenhed - Universiteternes ansvarlighed 
Hvad kan forskerne, universiteterne og  
forskningsrådene selv gøre?

Forskningspolitisk årsmøde 2010

Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab
The Royal Danish Academy of Sciences and Letters

Peter Harder
Carl Bache
Mogens Flensted-Jensen 
Mikael Rørdam
Nina Smith

Printed in Denmark by KLS Grafisk Hus A/S

ISBN 978-87-7304-352-3



Forord 
 
Dette års forskningspolitiske Hvidbog fra Videnskabernes Selskab kommer 
på et tidspunkt, hvor der er lagt op til en første vurdering af de sidste års 
meget omfattende reformer. Hvidbogen er tænkt som et bidrag til at foku-
sere diskussionen af reformerne – som sædvanligt ud fra den aktive for-
skers perspektiv, dvs. fra maskinrummet i forskningsverdenen. 
 
Den situation, der skal tages stilling til, er præget af meget betydelige 
modsætninger. På den ene side er de samlede forskningsbevillinger højere 
end nogen sinde, og mange forskere har dermed fået stærkt forbedrede 
arbejdsmuligheder. På den anden side er der en udbredt oplevelse i den 
hverdag, der er rygraden i systemet, af at mulighederne og frihedsgrader-
ne som helhed ikke er blevet bedre. Et markant eksempel er de ganske 
betydelige afskedigelsesrunder, der har fundet sted på flere af universite-
terne blandt de forskere, der ikke sidder der hvor de øgede bevillinger 
falder. Dette skal ses i forbindelse med omslaget fra højkonjunktur til krise 
og rekordstore underskud på statsbudgettet. Hvad er det for en fremtid 
der tegner sig, når den almindelige forsker skal vurdere udsigterne i den 
øjeblikkelige situation? 
 
I det anlagte forsker-perspektiv er det ofte uigennemskueligt, hvad der 
udløser bestemte tiltag ’fra oven’: Er det loven, regeringen, universiteter-
ne, dekanerne eller institutlederne, der har truffet de relevante valg? 
 
Med det forskningspolitiske årsmøde i Videnskabernes Selskab 2010 læg-
ges der op til en præcisering af institutionernes ansvarsområder ud fra de 
betingelser, der er givet med universitetsloven og deraf følgende bekendt-
gørelser, bevillingspraksisser m.v. I Hvidbogen tages der udgangspunkt i 
nogle af de forslag til ændringer i universitetsloven, hvor det internationale 
evalueringspanels anbefalinger falder sammen med de synspunkter, der 
tidligere er blevet ført frem af Videnskabernes Selskab. 
 



 

Hvidbogen peger på risikoen for et uønsket kulturskred. En oplevelse af at 
reformerne under ét betyder en markant omprioritering i retning af, at 
forskerne og deres institutioner skal styres og kontrolleres, snarere end 
stimuleres. Hvidbogen tager derfor udgangspunkt i den centrale anbefaling 
fra evalueringspanelet, der går på at indføre en højtillidsstrategi over for 
forskerne, og belyser nogle vigtige elementer i en sådan strategi. Håbet er, 
at dette kan afværge utilsigtede skadevirkninger af reformerne, og dermed 
bidrage til at sikre universiteternes fortsatte bidrag til samfundsudviklin-
gen. 
 
For en ordens skyld skal det siges, at Hvidbogen er skrevet af det Forsk-
ningspolitiske Udvalg i Videnskabernes Selskab, og at den ikke nødvendig-
vis dækker alle medlemmernes synspunkter. 

 
Kirsten Hastrup   Peter Harder 
Præsident   Formand 
Videnskabernes Selskab   Forskningspolitisk Udvalg 
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0. Kort præsentation 
 
Indledning  
 
Regering, folketing, EU, medier og den brede offentlighed har næppe tidli-
gere ydet forskningen, forskerne og universiteter større bevågenhed, øko-
nomisk og moralsk, end de gør i dag. Det er efterhånden bredt accepteret, 
at forskning og ny viden er helt afgørende for den fortsatte udvikling af 
videnssamfundet og for sikringen af den fremtidige velfærd. På trods af 
den økonomiske nedtur, som har betydet et voldsomt pres på de offentlige 
finanser, har der i Danmark været bred politisk enighed om at fastholde 
Globaliseringsforligets satsninger og at nå Barcelona-målsætningen om et 
niveau for den offentlige forskning på mindst 1% af BNP i 2010.   
  
I 2009 blev der gennemført en omfattende evaluering af universitetsloven 
fra 2003. Evalueringsrapporten fra det internationale panel udkom i slut-
ningen af året og vil i 2010 være udgangspunktet for en bred og vigtig dis-
kussion af universitetsloven, som må ventes at blive afgørende for de dan-
ske universiteters fremtidige rammebetingelser. De forslag og vurderinger, 
som er indeholdt i universitetsevalueringen, er på mange måder sammen-
faldende med de synspunkter, som har været fremført i Videnskabernes 
Selskabs regi. Vi håber, at der på baggrund af universitetsevalueringen og 
den efterfølgende debat kan skabes et politisk grundlag for at vedtage 
endnu bedre rammer for fremtidens universiteter. 
 
Højtillidsstrategien 
 
Et af de væsentlige elementer i det internationale panels forslag til løsnin-
ger på universitetsområdet er skabelsen af en såkaldt ’højtillids-strategi’ 
mellem det politiske system, ministeriet og universiteterne til afløsning af 
den meget omfattende og ressourcekrævende detail- og processtyring af 
universiteterne.  
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Det er en afgørende forudsætning for gode rammer for fremtidens univer-
siteter, at det politiske system og samfundet generelt har tillid til, at uni-
versiteterne, forskningsrådene og forskerne forvalter de offentlige investe-
ringer i uddannelse og forskning bedst muligt og til gavn for samfundet. 
Derfor er det et helt centralt punkt at finde veje til at implementere en 
sådan ’højtillids-strategi’, som panelet foreslår. Det er imidlertid ikke så let 
i praksis. Hvis ’højtillids-strategien’ skal have en chance for at lykkes, skal 
både politikere, ministerium, universiteter og forskersamfundet opleve, at 
der på væsentlige konkrete områder etableres en dialog og gennemføres 
forslag i tråd med evalueringspanelets anbefalinger, som ser ud til at have 
bred opbakning.        
 
Centrale rammevilkår 
 
Det er derfor valgt i denne hvidbog at sætte fokus på et antal konkrete og 
væsentlige områder, hvor der er behov for justeringer af rammevilkårene. 
Flere af områderne, hvor der foreslås justeringer, er også centrale i evalue-
ringspanelets anbefalinger. Det er håbet, at Videnskabernes Selskab ved at 
sætte fokus på nogle relativt konkrete områder kan bidrage til en konstruk-
tiv diskussion inden for forskersamfundet og mellem forskere, politikere, 
ministerium og universiteter: En diskussion, som kan bidrage til at etablere 
et mere tillidsfuldt samarbejde i fremtiden.  
  
Et led i denne diskussion er også spørgsmålet: Hvad kan vi selv gøre for at 
udfylde rammerne og udnytte ressourcerne, så vi bedst muligt udviser 
ansvarlighed over for samfundet, så regering og folketing ikke længere vil 
føle behov for hele tiden at gribe ind med detailstyring? En sådan diskussi-
on kunne forhåbentlig give landets ledere nye muligheder for at indgå i en 
mere frugtbar dialog med universiteter og forskningsråd om de hensyn, 
der bør tages inden for forskning og uddannelse for bedst muligt at udnyt-
te forskningens bidrag og muligheder i samfundet.  
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Ud over universitetsevalueringen og den forventede efterfølgende revision 
af universitetsloven er også forskningsrådsloven under revision. I modsæt-
ning til de overordnede anbefalinger fra panelet bag universitetsevaluerin-
gen er kernen i forslaget til revision af forskningsrådsloven at indføre en 
yderligere detaljeret regulering af rådenes uddelingspraksis. Dette risikerer 
at medføre en ikke optimal udnyttelse af midlerne, hvis formål skulle være 
at fremme forskningen, dens kvalitet og dens relevans mest muligt     
 
Fire nødvendige justeringer med henblik på kommende lovrevisioner 
 
Der er fire justeringer af rammevilkårene, som vi anser for afgørende for 
en bedre fremtidig udnyttelse af forskningen. Baggrunden for disse forslag 
beskrives nærmere i de efterfølgende afsnit. De fire justeringer er følgen-
de:  
 
(1) Der skal sikres en hensigtsmæssig balance mellem fri og strategisk, 
herunder lokalstrategisk, forskning, og i den forbindelse skal det fastslås, at 
universiteterne har som opgave at værne om de videnskabelige medarbej-
deres personlige forskningsfrihed og ytringsfrihed samt forskningsetik. 
 
(2) Der skal skabes større gennemsigtighed og ansvarlighed over for med-
arbejderne, og i den forbindelse skal det fastsættes, at dekanen ikke er 
medlem af, men tilforordnet det akademiske råd, der så ligesom studie-
nævnene selv vælger sin formand (M/K). 
 
(3) Store ideer starter ofte som små projekter, derfor skal det Frie Forsk-
ningsråd fortsat suverænt kunne bestemme virkemidler og bevillingsstør-
relser. Endvidere må de positive nyskabelser omkring spørgsmål om med-
finansiering og overhead justeres i deres fortolkning, så de ikke modvirker 
deres formål.  
 
(4) Der skal ske en reduktion i den politiske detailstyring af universiteter og 
forskningsråd med henblik på at opbygge en ny og bedre dialog mellem 
dem og regering og folketing.  
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1. Balancen mellem fri og strategisk forskning 
 
Der er naturligvis grund til at glæde sig over de senere års øgede investe-
ringer i dansk forskning, som Globaliseringsforliget har medført, herunder 
den særlige opmærksomhed, der er rettet mod strategisk forskning. Sam-
tidig er det imidlertid vigtigt at pege på nødvendigheden af en god balance 
mellem strategisk og fri forskning, ikke mindst på universiteterne – for er 
der ikke det, vil samfundet ikke få optimal gavn af satsningen. 
  
I den forbindelse skal vi pege på det særlige pres, der er opstået mod den 
frie forskning på institutionerne. Som beskrevet mere detaljeret i Bilag 1, 
er dette pres et resultat af en uheldig kombination af følgende faktorer: a) 
udviklingskontrakten, der udøver et tematiseringspres nedad i systemet fra 
ministeriet via bestyrelse, rektor og dekaner til institutniveau; b) universi-
tetslovens kobling af forskningsfrihed på institutionsplan med forpligtelsen 
til at foretage strategiske prioriteringer (universitetslovens § 2 stk. 2); c) 
den principielt manglende sikring af forskningsfrihed på medarbejderni-
veau; og d) den øgede konkurrenceudsætning af midler, herunder basis-
midler. Der er således mulighed for – og et meget stort incitament til – at 
spille det lokalstrategiske spil alt for stramt. 
  
Vi anerkender det gavnlige i strategiske og lokalstrategiske satsninger, og vi 
anerkender ledelsens ret til at fordele arbejdsopgaver. Men vi mener ikke, 
at det er i samfundets interesse at presse den frie forskning på institutio-
nerne i bund, hverken af nationalstrategiske eller lokalstrategiske hensyn, 
og vi skal her anføre følgende grunde: 
 
(1) Stor banebrydende forskning starter ofte som spæd, spirende forsk-
ning: en skæv ide, en paradigmebrydende intuition eller et afvigende resul-
tat, som giver anledning til undren. Med den indsnævring, der sker på 
grund af for stram lokalstrategisk ledelse, mindskes mulighederne for at 
forfølge den idé, der kan lede til de forskningsmæssige gennembrud, som 
samfundet har brug for. 
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(2) Med en for stram lokalstrategisk tematisering af forskningen og efter-
følgende økonomisk.favorisering af disse temaer vil der ske en skævvrid-
ning af forskerrekrutteringen og forskningsmiljøerne, således at samfun-
dets muligheder for at foretage strategiske prioriteringer fremover be-
grænses til tidligere tiders prioriteringsområder – til skade for samfundet 
mulighed for at udvikle sig fleksibelt og fremadrettet. 
 
(3) En for stram lokalstrategisk organisering af forskningen på en institution 
vil medføre en indsnævring af forskningsaktiviteterne i forhold til uddan-
nelserne og således true omfanget af den reelt forskningsbaserede under-
visning. Mange uddannelsers kvalitet vil således falde – til skade for de 
samfundsfunktioner, som kandidaterne uddannes til at varetage. 
 
Hvad skal der så til for at få den rigtige balance mellem (lokal)strategisk og 
fri forskning? Vi mener, at følgende elementer bør indgå i en løsning af 
problemet: 
 
(1) Der skal værnes om den individuelle forskers mulighed for at forske frit 
inden for sit ansættelsesområde. 
 
(2) Tematiseringspresset nedad i systemet skal lempes ved en præcisering 
af institutionernes ansvar for forskningen i hele deres uddannelsesmæssige 
bredde – forud for lokalstrategiske hensyn.  
 
(3) Der skal indføres mekanismer, som dels sikrer, at forskerne inddrages i 
institutternes organisering af forskningen, således at lokalstrategier i høje-
re grad vokser op nedefra, dels gør det muligt for forskerne at stille ledel-
sen til ansvar for de beslutninger, der træffes (om rammerne herfor, se 
nedenfor). 
 
(4) Omvendt skal forskerne overalt, hvor det er muligt, aktivt deltage med 
deres faglighed i formuleringen af lokalstrategier og insistere på friheden 
til at forfølge egne forskningsprojekter inden for deres ansættelsesområde 
og i sammenhæng med deres undervisning. 
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Vi opfordrer lovgiverne og universitetsledelserne til gennem justeringer i 
universitetsloven og vedtægter at sikre den gode balance mellem fri forsk-
ning og (lokal)strategisk forskning som anført ovenfor. Samtidig opfordrer 
vi forskerne til i praksis at sikre denne balance ved aktivt at medvirke til, at 
rammerne bliver udfyldt på en sådan måde, at også den frie forskning 
tilgodeses og kommer til at tjene som input til lokalstrategierne. 
 
2. Gennemsigtighed og ansvarlighed over for medarbejderne  
 
Et vigtigt punkt, hvis højtillids-strategien skal krones med held, er, at det 
politiske niveau og ledelsesniveauet kan samarbejde om at skabe gennem-
sigtighed (’transparency’) og ansvarlighed (’accountability’) over for de 
videnskabelige medarbejdere på universiteterne. 
  
Det er desuden et punkt, hvor der i øjeblikket er meget markante proble-
mer. Det mest dramatiske eksempel er de afskedigelser, der sker efter 
vedtagelsen af finansloven for 2010, samtidig med at politikerne – med 
henvisning til de totale bevilgede beløb – erklærer, at der aldrig har været 
bevilget så meget til forskning, herunder til universiteterne, som i denne 
finanslov.  Institutionerne kan pege på, at finansloven i sidste øjeblik flyt-
tede et stort beløb til øremærkede udgifter, og på den stigende konkur-
renceudsættelse. Samtidig pålægges institutionerne fortsat løbende pro-
duktivitetsstigninger på 2%, som for en stor dels vedkommende fungerer 
som reelle besparelser, fordi der ikke i praksis er tale om realiserbare pro-
duktivitetsstigninger i undervisningen. Det er et velkendt resultat i økono-
miske analyser, at undervisning og uddannelse er aktiviteter, der i alle 
lande bliver stedse dyrere i takt med samfundets almindelige lønudvikling. 
Derfor kan det være misvisende for det reelle råderum på universiteterne 
konstant at henvise til flere milliarder over en årrække. Hertil kommer, at 
en del af midlerne udmøntes med betydelig forsinkelse, bl.a. når de bevil-
ges som flerårige bevillinger via konkurrencestrengen. Selvom Globalise-
ringsforliget har tilført flere midler til forskning, er det ikke klart, at det 
samlede billede er blevet et reelt større råderum for universiteterne. Det 
samlede billede er, at der ikke pt. er en reelt langsigtet styring på universi-
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tetsområdet. Dette har betydet, at afskedigelser af den faste kerne er 
blevet uundgåelige. Set fra et forsker- og medarbejderperspektiv ser det 
ud, som om det politiske niveau og ledelsesniveauet peger på hinanden og 
siger: Det er de andres skyld! Samtidig er det ikke gennemskueligt for 
medarbejderne på de fyringsramte områder, præcis hvad kriterierne for 
afskedigelserne har været. Det ser dog ud til, at der mange steder er an-
vendt kriterier, der principielt kun hører hjemme på et højere og mere 
aggregeret niveau: dels bibliometriske kriterier, dels spørgsmålet om, hvor 
mange eksterne midler den enkelte har kunnet skaffe til huse. De usikre og 
uigennemskuelige kriterier kan give grobund for usikkerhed og mistillid til 
ledelsen, uanset om denne er velbegrundet eller ej.   
  
Det er vigtigt at fastslå, at dette ikke kun et rent medarbejderproblem – 
det er et samfundsproblem. Den form for usikkerhed, der er opstået, ken-
des ikke fra de amerikanske universiteter, vi ynder at sammenligne os med. 
Det kan ske, at man lukker hele institutter og uddannelser af økonomiske 
eller prioriteringsmæssige grunde – men det forekommer ikke, at man 
pludselig afskediger et betydeligt antal af den faste stab på et område, 
man i øvrigt ønsker at prioritere. Man kan derfor i fremtiden frygte, at 
forskere, hvis kvalifikationer giver dem muligheder for at vælge, i stigende 
grad lægger deres karriere uden for danske universiteter: Dette er som 
sagt de gode tider – hvordan bliver så ikke de dårlige? 
 
Mindre dramatisk, men også undergravende for engagementet i hverda-
gen, er tilfælde, hvor man oplever, at ledelsen disponerer på måder, man 
ikke synes er sagligt motiveret. Som ledelsessystemet fungerer i øjeblikket, 
er det mange steder ikke reelt muligt at bede om en forklaring. Man kan i 
princippet altid spørge – men jo mere tungtvejende en kritik, man har, jo 
mere risikabelt vil man let kunne føle det er at komme frem med den. 
Selvom man ikke er truet af afskedigelse, vil den enstrengede ledelse altid 
betyde, at de ansvarlige ledere har meget at sige med hensyn til de ar-
bejdsvilkår, man får i det daglige. Mange vil derfor foretrække at tie stille 
og trække sig mentalt tilbage fra engagementet i universitetet som ar-
bejdsplads. 
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Hvidbogen anbefaler derfor, at man følger henstillingerne i den internatio-
nale evaluering om at skabe klarere lovrammer for medindflydelse. Denne 
hvidbog peger især på to ændringer: 
 
(1) Akademisk råd skal have en formand, der er valgt af og blandt dets 
medlemmer.  
 
(2) Akademisk råd skal, ud over den strategisk rådgivende funktion, have 
ret til at få redegørelser fra ledelsen for det rationale, der ligger bag kon-
krete akademisk væsentlige beslutninger, der bringes op af fakultetets 
medarbejdere1

 

. Akademisk råd skal kunne appellere til højere instanser, 
hvis de ikke synes, at redegørelsen er tilfredsstillende.  

Som det fremgår, går forslaget ikke ud på en tilbagevenden til universitets-
demokrati – men en sikring af tidssvarende rammer for medinddragelse. 
Dermed kan universitetet, som anført i evalueringsrapporten, bringe sig i 
overensstemmelse med ”modern management practice in knowledge 
organizations”. Dette indebærer også, at der skal være procedurer for, 
hvordan institutniveauet indpasses. Vi opfordrer medarbejderne til på 
begge niveauer aktivt at udnytte de muligheder, der vil opstå for at indgå i 
et konstruktivt samspil med ledelsen og for at holde ledelsen ansvarlig for 
de beslutninger, der træffes. 
 
Det er afgørende, at akademisk råd får en selvstændig rolle samtidig med, 
at dekanen har ret og pligt til at deltage i møderne og levere den nødven-
dige information. Akademisk råd skal fungere som et vægtigt rådgivende 
organ i forhold til fakultetets og universitetets ledelse, uden at akademisk 
råd dog kan træffe selvstændige ledelsesmæssige beslutninger. Der vil 
være mulighed for, at der kan være uenighed mellem det og dekanen. 
Således kan akademisk råd udtale kritik af dekanens (ledelsens) beslutnin-
ger over for fx rektor og bestyrelse. Herved får akademisk råd mulighed for 

                                                 
1 Her tænkes på spørgsmål, det ikke pt. er muligt at tage op i samarbejds-
udvalgene. 
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at spille den rolle med at holde ledelsen ”accountable”, som omtales i 
evalueringsrapporten s. 38: ”There is thus need for an improvement of the 
culture in the universities in support of good structures and procedures for 
involvement of staff and students in decision making processes. Improve-
ments in this area cannot be left to leadership sensitivity on the issue, and 
ways should be found for holding management accountable for their per-
formance regarding codetermination. This is a system-wide and strategic 
issue that deserves attention at national political level.” 
  
Dette spørgsmål om ’accountability’ ligger i øjeblikket – ligesom ansvaret 
for den afskedigelsespraksis, der er beskrevet ovenfor – et sted imellem 
det politiske niveau og ledelserne på universiteterne. Det afgørende er 
ikke, om de nødvendige ændringer sker ad lovgivningens vej eller ved ud-
spil fra ledelsen – men det er afgørende for det fremtidige engagement, at 
der sker noget på dette område. Imod at overlade det til universi-
tet(sled)erne selv taler, at man i den nuværende situation ikke kan regne 
med en åben og tillidsfuld diskussion – eller rettere sagt: Man kan regne 
med at få en åben og tillidsfuld diskussion der, hvor der ikke er nogen pro-
blemer. Der, hvor problemerne findes, vil medarbejderne af indlysende 
grunde tie stille – og ledelsen kan henvise til, at der ikke er ytret nogen 
utilfredshed, hvorfor yderligere bureaukratiske tiltag er overflødige.  
 
Forslaget sigter især på situationer, hvor der ikke gribes ind ’fra oven’ over 
for en ansat leder, der ikke har opnået tilstrækkelig legitimitet blandt de 
videnskabelige medarbejdere mht. den måde, de akademiske beslutninger, 
såsom ansættelse af videnskabeligt personale, inddragelse i faglig plan-
lægning etc., foregår på. Med forslaget om ændring af rammerne for aka-
demisk råd vil der blive en formel måde at håndtere sagen på, såfremt der 
opstår usikkerhed om, hvorvidt en leders dispositioner er i overensstem-
melse med gode akademisk praksis og har fulgt de fastlagte procedurer. I 
værste fald kan akademisk råd indstille til dekanen/rektor, at vedkommen-
de fjernes fra lederposten.  
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Dette er desværre ikke et rent teoretisk problem. Udvalget har bl.a. kend-
skab til et eksempel, hvor meget tyder på, at en institutleder uden om de 
sædvanlige procedurer har promoveret sit eget fagområde på andres be-
kostning, og tilfælde, hvor en leder har fået meget dårlige evalueringer i 
medarbejder-undersøgelser og alligevel er blevet genansat efter første 
periode. Der er desuden et offentligt kendt eksempel på, at ministeriet 
ikke ville gå ind i sagen efter en henvendelse om, at en lederansættelse var 
sket i strid med gældende regler. De foreslåede ændringer vil sikre, at 
dekanen i sådanne tilfælde ikke kan forhindre akademisk råd i at tage sa-
gen op. Dog vil den vigtigste effekt af akademisk råds nye rolle være, at 
selve muligheden for en sådan behandling i akademisk råd vil virke fore-
byggende. 
 
3. Store ideer starter ofte som små projekter  
 
Forskningsbevillingssystemet har på det seneste oplevet en del politisk 
opmærksomhed, senest gennem den foreslåede revision af forskningsråds-
loven, som for tiden er til høring. Revisionen af forskningsrådsloven er sket 
på baggrund af evalueringen af Forskningsrådssystemet, der blev gennem-
ført i 2009. Der er ingen tvivl om, at der næsten altid er plads til forbedrin-
ger i ethvert forskningsfinansierende system, og der er uden tvivl grund til 
at påpege svagheder og overgangsproblemer i den måde, som Det Strate-
giske Forskningsråd, Det Frie Forskningsråd og Koordinationsudvalget for 
Forskning har fungeret på siden den store omstrukturering af rådssystemet 
i 2004. Men omvendt er det uheldigt, hvis forskningsrådssystemet skal 
indrettes efter partielle ønsker og måske kortsigtede hensyn, som kan føre 
til detailstyring og skævvridning af hele det forskningsfinansierende sy-
stem.   
 
Der er allerede sket en ganske omfattende omlægning af bevillingspraksis i 
rådssystemet som følge af bestemmelsen om, at der skal være loft over 
medfinansiering. (Se indlægget herom fra Jes Madsen og Michael Palm-
gren, forhenværende hhv. nuværende formand i FNU i bilag 2.) 
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Der kan være fornuftige grunde til at lægge loft over, hvad rådssystemerne 
kan kræve af medfinansiering. Men realiseringen og fortolkningen af dette 
loft og de bestemmelser, der har fulgt i kølvandet på det, har fået nogle 
uheldige sidevirkninger. Det skal nu være muligt at søge egen løn i alle 
virkemidler (idet ansøgers løn fortolkes som medfinansiering). Endvidere 
er det ikke længere tilladt for forskningsråd at revidere i ansøgernes bud-
get, eller at yde støtte med mindre end det ansøgte beløb.  
  
Som konsekvens heraf uddeles der større – og dermed færre – bevillinger. 
Politikernes appetit på store bevillinger er imidlertid fortsat ikke formind-
sket. I den foreslåede revision af forskningsrådsloven står der således: ”Der 
bør prioriteres større bevillinger og det er universiteternes opgave af fi-
nansiere de aktiviteter, som mindre bevillingstyper normalt dækker. Uni-
versiteternes bevillingsramme øges i 2011 med 30 mio. kr. til formålet, og 
DFF’s ramme reduceres tilsvarende det pågældende år.”  
 
Det offentlige danske forskningsbevillingssystem er i store træk delt mel-
lem Det Frie Forskningsråd, som tilsammen har ca. 80 medlemmer, der 
dækker en meget omfattende ekspertise, Det Strategiske Forskningsråd, 
Danmarks Grundforskningsfond, Højteknologifonden og Rådet for Tekno-
logi og Innovation (RTI). Hertil kommer en lang række betydningsfulde 
private fonde, herunder Carlsbergfondet, og endelig spiller EU i stigende 
grad en positiv rolle som bevillingsgiver, fx gennem det meget vellykkede 
ERC program, som uddeler personlige bevillinger i M€ klassen.  
 
Det er en naturlig opgave for Det Frie Forskningsråd at være der, hvor Det 
Strategiske Forskningsråd, Grundforskningsfondet og de øvrige fonde ikke 
er. Det vil sige at støtte grundlagsskabende forskning og at yde bevillinger, 
der beløbsmæssigt er mindre end et grundforskningscenter. Den opgave 
har forskningsrådene hidtil løst ved bl.a. at dele penge ud til små og større 
forskningsprojekter (rammebevillinger) og til forskellige stipendiepro-
grammer (postdoc, Steno, talent mv.).  
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Universitetsledere (fra institutledere til rektorer) vil måske sige, at så læn-
ge den totale sum af eksterne bevillinger er konstant, gør det ikke så me-
get, om bevillingerne deles ud i få store eller mange mindre portioner: Det 
er jo bare et fordelingsproblem, som universiteterne selv kan løse. Univer-
siteterne (formentlig institutterne) skal således selv støtte deres egne for-
skere med en ”minimumsbevilling”, som sikrer, at de kan lave deres forsk-
ning og realisere deres ideer. En besnærende tanke. 
 
For det enkelte institut er det ledelsesmæssige manøvrerum imidlertid 
ganske ofte meget mere begrænset end det, der er forudsætningen bag 
kravet om medfinansiering, samt kravene om, at forskningsrådene ikke 
længere må uddele mindre bevillinger. Instituttet har ansvaret for at holde 
instituttets studieprogrammer og undervisningsudbud kørende på et til-
fredsstillende nievau af hensyn til de studerende, hvilket kræver en fast 
stab af undervisningsduelige medarbejdere. Det betyder relativt stabile 
udgifter inden for flerårige horisonter, fordi uddannelsestilbud vanskeligt 
kan beskæres uden varsel, mens de studerende er midt i deres uddannel-
sesforløb. Men samtidig kan fluktuationer i studentersøgning og STÅ-
produktion samt større eller mindre succes mht. hjemtagelsen af eksterne 
bevillinger give meget variable indtægter, selv på helt kort sigt. Med disse 
styringsmæssige udfordringer, bliver det ofte vanskeligt for institutterne at 
sikre en stabil prioritering af forskningsmidlerne, så også langsigtede hen-
syn til rekruttering af og forskningsmidler til fx unge forskere prioriteres 
tilstrækkeligt højt. Der er en betydelig risiko for, at detailstyringen af 
Forskningsrådene vil efterlade alvorlige utilsigtede ’huller’ og flaskehalse i 
finansieringen af forskningsmiljøerne. 
 
For nogle institutter og fag er det nok ikke et problem, at forskningsrådene 
pålægges at give større bevillinger. Men på mange områder er det meget 
uhensigtsmæssigt. På sundhedsområdet har der eksempelvis udviklet sig 
en ganske fornuftig praksis, hvor Forskningsrådet for Sundhed og Sygdom 
(FSS) giver relativt små bevillinger til mange projekter, som efterfølgende 
bevilges midler fra private fonde, når FSS har ’blåstemplet’ projekternes 
kvalitet. Derfor er der god grund til, at forskningsrådene har forskellig be-
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villingspraksis i de forskellige råd. Forskning foregår nogle gange i store 
velorganiserede enheder, i andre tilfælde i små grupper og ofte endda af 
enkeltindivider. Visse typer forskning kræver enorme økonomiske ressour-
cer (fx CERN), mens andet kan finansieres for beskedne midler. Forskerspi-
rerne, hvoriblandt fremtidens forskningssværvægtere findes, kan normalt 
komme i gang med deres forskningsprojekter for relativt små beløb – og de 
kan have det svært i konkurrencen om de meget store bevillinger.  
  
Derfor anbefaler vi, at de senere års detailstyring af forskningsrådssyste-
met begrænses, og at forskningsrådene igen i højere grad får mulighed for 
selv at vælge sine virkemidler. Samtidig opfordrer vi til, at samarbejdet 
mellem de forskellige fonde og råd i rådssystemet udbygges, således at 
arbejdsdelingen er klar og hensigtsmæssig. Samarbejde og arbejdsdeling 
skal sikre, at der ikke opstår betydelige ’huller’ i det forskningsfinansieren-
de system. Men det skal også modvirke betydelige overlap mellem de 
forskningsfinansierende enheder, så nogle områder ’overvandes’, fordi 
mange virkemidler pludselig rettes mod de samme mål.  
 
4. Mindre detailstyring, reelle frihedsgrader og langsigtede  
dispositionsmuligheder for universiteter 
 
Med den voksende fokus på uddannelse og forskning i samfundet og de 
voksende offentlige bevillinger er det selvfølgelig både forventeligt og 
legitimt, at der fra politisk hold ønskes en sikkerhed for, at universiteterne 
udfylder deres rolle i samfundet tilfredsstillende, og at de offentlige bevil-
linger anvendes til størst mulig værdi for samfundet.  
 
Panelet bag Universitetsevalueringen har for nylig analyseret udviklingen 
siden 2003 i styringen af universiteterne og anerkender, at universiteterne 
på nogle områder har fået forøget autonomi. Alligevel skriver panelet:  
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Nonetheless, there remain a number of important con-
straints on university governance, and new ones have been 
added following the 2003 Act, many of which are in weak 
compliance with the intentions of the Act and are hamper-
ing the autonomy of the universities’ (p. 28).  

 
Panelet bruger begrebet ’overregulation’, som betegner, at der både styres 
på input, processer og output. I stedet bør man i fremtiden i langt højere 
grad koncentrere sig om at styre efter mål og resultater og ikke processer. 
Vi er enige i Panelets analyse og anbefaling. 
 
Helt konkret har der især på uddannelsesområdet udviklet sig en praksis, 
hvor et meget stort antal bekendtgørelser regulerer og detailstyrer områ-
det. En del af bekendtgørelserne er i indbyrdes modstrid med hinanden og 
strider i deres konsekvenser mod andre samfundsmæssige hensyn. Hertil 
kommer reguleringen af uddannelsesområdet via akkrediteringsinstitutio-
nens arbejde med at akkreditere alle eksisterende og nye uddannelser. 
Endelig indeholder udviklingskontrakterne en række styringsparametre, 
der ligeledes må karakteriseres som klar processtyring frem for resultat-
styring. På forskningsrådsområdet er der tilsvarende udviklet en betragte-
lig detailregulering. 
 
Som eksempel på en bekendtgørelse, der dels detailstyrer, dels er i mod-
strid med andre væsentlige hensyn på uddannelsesområdet, kan nævnes 
Fælles- og parallelbekendtgørelsen, der bl.a. regulerer internationale sam-
arbejder om uddannelser. Ud over at være et godt eksempel på processty-
ring udgør den i praksis en direkte barriere i forhold til internationalt ud-
dannelsessamarbejde og er reelt medvirkende til, at Danmark kobles af i 
forhold til det globale uddannelsesmarked. 
 
Et andet eksempel er færdiggørelsesbonus-taxametret, som skal fungere 
som et finansielt styringsinstrument, der skal få universiteterne til at sikre 
hurtigere studiegennemførsel på kandidatdelen. I praksis kolliderer hurti-
gere gennemførelse på normeret tid ofte med de studerendes muligheder 
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for at tage udlandsophold eller projektforløb fx i virksomheder. Derudover 
er de studerendes adfærd påvirket af SU-regler, konjunkturer og beskæfti-
gelsesforhold, dvs. forhold, som universiteterne ingen indflydelse har på. 
Set fra universitets side er færdiggørelsesbonus-taxametret derfor et sty-
ringsinstrument, som både procesregulerer, giver incitamenter til sub-
optimering og skaber øget budgetusikkerhed.      
 
 
Akkrediteringen af nye og eksisterende uddannelser udgør en meget stor 
tids- og ressourcemæssig udfordring for universiteterne. Der er ingen tvivl 
om, at akkrediteringsprocessen har været med til at sætte fokus på kvalitet 
og kvalitetssikring af uddannelserne. Men der skal selvsagt være en balan-
ce mellem gevinster og omkostninger ved akkrediteringsprocessen. Samti-
dig er specielt ex-ante-akkrediteringen af nye uddannelser en problematisk 
begrænsning i universiteternes handlemuligheder. Forhåndsgodkendelser 
giver meget store administrative belastninger, og de risikerer at gøre ud-
dannelsessystemet mere ufleksibelt, fordi dokumentationskravene til nye 
uddannelser kan være langt vanskeligere at opfylde end for eksisterende 
uddannelser.   
 
For at en højtillidsstrategi skal kunne lykkes (både opadtil og i forhold til 
medarbejderne), er det afgørende, at ledelserne kommer i en situation, 
hvor de har tilstrækkeligt ledelsesrum og kan disponere inden for den 
tidshorisont, som substantielle beslutninger på universiteter kræver – det 
vil sige skønsmæssigt ca. 5 år. Hvis ledelserne træffer beslutninger med en 
meget kortsigtet tidshorisont på grund af skiftende politiske og økonomi-
ske vilkår, kan hverken medarbejderne eller samfundet føle sig sikre på, at 
man træffer de bedst mulige beslutninger.. 
 
Der eksisterer en vigtig forskel mellem den tidshorisont, man arbejder med 
i et politisk miljø, og den tidshorisont, der kræves for at kunne træffe og 
udføre de rigtige beslutninger på universitetsområdet. Dette skaber en 
tilbagevendende fejlkommunikation til skade for samfundsmæssigt opti-
male beslutninger. Om valget af en bestemt forskningsplan var den rigtige, 
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vil man ofte først kunne vide 20-30 år senere. Derfor ville fx en 5-årig hori-
sont være en kraftig forbedring. Som model fremhæves ofte en løsning 
svarende til forsvarsforligs-modellen.  
 
Sådanne forlig kan imidlertid ikke fastlægge alt. Der skal også være en 
daglig finansieringsmodel, som gør, at man kan disponere ud fra en for-
ventning om, hvordan de grundlæggende vilkår arter sig. Vi foreslår at 
hente inspiration i, hvad der populært kan kaldes for ’Friskolemodellen’, 
fordi der i meget lang tid har været en finansieringsmodel for friskolerne, 
der har fungeret uden større problemer. Det centrale ved modellen er, at 
man har et antal parametre – præcis hvilke er ikke afgørende – som er 
relativt enkle at opgøre og kontrollere, og som er tilstrækkelig mangfoldige 
til, at intet enkelt kriterium risikerer at skabe for store skævheder eller 
pludselige udsving i finansieringsgrundlaget (med hensyn til de nærmere 
detaljer henviser vi til det notat til Folketingets videnskabsudvalg, der er 
vedlagt som bilag3). 
 
STÅ-taxameteret kan tjene som eksempel både på det gode ved en sådan 
model og på den risiko, man skal undgå. STÅ-opgørelsen er god, fordi den 
er let at administrere, og fordi den peger på noget, som er samfundsmæs-
sigt vigtigt: Hvor mange kommer der ud i den anden ende? Men hvis den 
er for dominerende som kilde til indkomst, indebærer den en risiko for, at 
man sænker eksamenskravene og kvaliteten på studierne, specielt i perio-
der med faldende STÅ-produktion. Det er derfor vigtigt, at der er tilstræk-
kelig mange og samtidig let gennemskuelige parametre, så de enkelte 
universiteter eller fakulteter ikke tvinges til kortsigtet adfærd i form af 
kassetænkning, sænkning af kvalitetskrav mv. i stedet for at stile efter de 
samfundsmæssigt bedste løsninger.   
 
I lyset af ovenstående foreslår vi:  
 
(1) at der i de kommende år til stadighed arbejdes på at fjerne politisk 
detailstyring af universiteter og forskningsråd, og at der i stedet opbygges 
en ny og bedre dialog mellem universiteter, forskningsråd, regering og 
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folketing. Samtidig foretages en gennemgribende revision af bekendtgørel-
serne og finansieringsmekanismerne, som fjerner de meget proces-
orienterede styringsinstrumenter, der ofte fører til sub-optimering og kort-
sigtede adfærd.  
 
(2) at ex-ante akkrediteringer af nye uddannelser ophæves. Derudover 
foreslås, at Akkrediteringsinstitutionen går over til akkrediteringer af insti-
tutioner eller fakulteter, som det er tilfældet i de fleste andre lande, når 
første runde af akkrediteringsprocessen er gennemført om nogle år.  
 
(3) at der udvikles mere langsigtede styringsinstrumenter, som universi-
tetsledelserne professionelt kan agere indenfor. På kort sigt bør udvik-
lingskontrakterne omformuleres til kontrakter med reelt målstyringsind-
hold som foreslået af Evalueringspanelet. På længere sigt bør kontraktsty-
ringen afløses af mere langsigtede styringsformer, der giver universitetsle-
delserne et reelt ledelsesrum og muligheder for langsigtede strategiske 
beslutninger. Samtidig bør der supppleres med internationale (og nationa-
le) benchmarking initiativer, der giver mulighed for at vurdere, om de en-
kelte universiteter lever op til internationale standarder og til samfundets 
og politikernes krav og forventninger (jf. Bilag 3)  
 
5. Afsluttende bemærkninger: Høj tillid og troværdig  
information 
 
En rød tråd i fremstillingen ovenfor er, at højtillidsstrategien kræver en 
oprydning i det væld af styringsinstrumenter, der er opstået i kølvandet på 
Universitetsloven og de øvrige reformer. Denne oprydning skal gennemfø-
res, ikke for at modvirke, men for at fremme det legitime overordnede 
ønske om, at samfundet får bedst muligt udbytte af de midler, der tilføres 
forskningen.  
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Hvidbogen pointerer, at ansvaret for denne strategi ikke blot ligger på det 
politiske niveau, men også på institutionerne selv, og det vil efter reformen 
sige på bestyrelser og ledelser. Som det er fremgået, er det fra forskernes 
synspunkt ofte uigennemskueligt, om ændringer i vilkårene skyldes politi-
ske beslutninger eller ledelsesbeslutninger.  
 
En meget vigtig del af tillidsstrategien består i, at man fastholder eller gen-
opretter medarbejdernes identifikation med og engagement i universite-
terne som arbejdsplads. Her spiller ikke kun styringsmekanismerne, men 
også selve gennemsigtigheden en afgørende rolle. Det siger sig selv, at i 
institutioner, der lever af at levere troværdig viden, vil det have en uhyre 
skadelig virkning, hvis man ikke kan genkende sin egen virkelighed i de 
fremstillinger, der kommer fra politikere og ledere. Det gælder ikke mindst, 
når det drejer sig om forhold af afgørende betydning for ens arbejdssitua-
tion. 
 
Her spiller, hvad man kan kalde professionaliseringen af kommunikations-
politikken, både på politisk og institutionelt niveau, ofte en destruktiv rolle. 
Professionelle kommunikations-medarbejdere ser det let som deres ho-
vedopgave at give en så positiv fremstilling af tilstandene som muligt inden 
for det område, der varetages af den ledelse, som de er ansat af. På poli-
tisk niveau har vi set det i forbindelse med bestræbelserne på at få Dan-
marks samlede udgifter til forskning og innovation opgjort på en måde, der 
fik tallene til at se bedre ud, end hvis man opgjorde dem på samme måde 
som de øvrige EU-lande, eller når ministeriet ved flere lejligheder offentligt 
meddeler, at nu har universiteterne – med nogle få undtagelser som grup-
peeksamen – fået alle de frihedsgrader, de kan ønske sig, til trods for at 
dette på ingen måde svarer til universiteternes oplevelse af situationen. 
Mere dagligdags ser man i det i forbindelse med den politiske understreg-
ning af, hvor store de samlede bevillinger er, selvom vilkårene for mange af 
institutionernes medarbejdere i dagligdagen er præget af de årlige 2% 
nedskæringer.   
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Institutionerne har haft en tvetydig rolle i forhold til denne kommunikati-
onspolitik, fordi de både skulle bevare det gode forhold til det politiske 
niveau og samtidig bevare troværdigheden over for medarbejderne.   
Det skal derfor afslutningsvis understreges, at en afgørende forudsætning 
for den strategi, der anbefales i denne hvidbog, er, at det institutionelle og 
det politiske niveau samarbejder om at give et billede af arbejdsvilkårene, 
som medarbejderne kan genkende og føler de kan disponere efter. Dette 
må anses for en afgørende betingelse for at sikre samfundet det bedst 
mulige udbytte af en sektor, hvor medarbejdernes personlige engagement 
er den helt afgørende faktor.  

 

Vi håber, at vi på årsmødet kan få tilsagn om støtte til de 4 punkter fra 
politisk hold, så vi kan koncentrere debatten på mødet om, hvorledes uni-
versiteter og forskningsråd inden for disse rammer selv kan leve op til deres 
del af ansvaret. 
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Bilag 1. Presset på den frie forskning 
 
Af Carl Bache 

Der har de senere år været intens debat om den frie forskning i Danmark, 
ikke mindst i forbindelse med universitetsloven, globaliseringsforliget og 
forskningsrådssystemet, jf. fx Forsknings- og ytringsfriheden på universite-
terne (KDVS 2007) og Kvalitet og styring i fremtidens universiteter: Ejer-
skab, ledelseskultur og de faktiske følger af universitetsloven (KDVS 2009). 
Hvordan ser vilkårene helt aktuelt ud for den frie forskning? Er der som 
følge af den megen debat opnået større politisk og samfundsmæssig for-
ståelse og lydhørhed for vigtigheden af at værne om den frie forskning, 
eller er de seneste års pres forøget? Når det er vigtigt at belyse dette 
spørgsmål endnu engang, er det først og fremmest af hensyn til samfun-
det, som har krav på at få mest muligt ud af skatteborgernes investering i 
forskning. Spørgsmålets aktualitet understreges af, at vi står midt i en 
brydningstid med revision af universitetsloven og en evaluering af forsk-
ningsrådssystemet, hvor spørgsmålet om den frie forskning og dens særli-
ge sammenhæng med strategisk forskning indtager en helt central plads. 
Med andre ord: det er endnu ikke for sent at optimere forskningens sam-
fundsmæssige rolle. 

Der er ikke tvivl om, at mange gode kræfter står sammen om at styrke 
dansk forskning. Forskningsministeren har – bl.a. på baggrund af det brede 
globaliseringsforlig – sikret investeringer i dansk forskning og uddannelse i 
en hidtil uset størrelsesorden. Når der i det følgende alligevel rejses kritik, 
er anstødsstenen ikke en mangel på investeringsvilje, men de rammer og 
betingelser, der sættes for udmøntningen af investeringerne. Samfundets 
tarv må her varetages – på tværs af såvel ideologiske hensyn som enkelt-
forskeres særinteresser. Alt andet vil være misbrug af offentlige midler. Jeg 
skal derfor her pege på følgende punkter, som modvirker samfundets sam-
lede udbytte af de gode bestræbelser: (1) det styrkede incitament til stram 
lokalstrategisk styring af forskningen på universiteterne; (2) det øgede pres 
på det Frie Forskningsråd til at foretage en omfordeling af sine midler; (3) 
de nye medfinansieringsregler i forbindelse med forskningsrådsbevillinger; 
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(4) det udtalte ønske om at afskaffe små forskningsrådsbevillinger; (5) 
bibliometriens iboende kvantificering af forskningen; og (6) angrebet på 
selve betegnelsen ‘fri forskning’. 

Det første problem – den stramme lokalstrategiske styring af forskningen 
på universiteterne – er afstedkommet af en kombination af a) udviklings-
kontrakten, der udøver et tematiseringspres nedad i systemet fra minister 
via bestyrelse, rektor og dekaner til institutniveau; b) universitetslovens 
kobling af forskningsfrihed på institutionsplan med forpligtelsen til at fore-
tage strategiske prioriteringer (universitetslovens § 2 stk. 2); c) den princi-
pielt manglende sikring af forskningsfrihed på medarbejderniveau; og d) 
den øgede konkurrenceudsætning af midler, herunder basismidler. I debat-
ten er der ikke udtrykt forståelse fra ministerens side for de problemer for 
dansk forskning, herunder meget oplagt den politisk prioriterede forskning, 
der kan opstå som følge af en stram lokalstrategisk styring af forskningen 
på institutionerne – en styring, der hverken er afstedkommet af samfun-
dets eller de enkelte forskeres behov eller ønsker. Tværtimod har ministe-
ren fastholdt sin linje og henholdt sig til, at regeringens investeringsvilje 
gør al kritik af udmøntningen til skamme (jf. fx debatten i KDVS på årsmø-
det 2009). Der udtrykkes ofte stor forståelse for den frie forsknings pro-
blemer fra ledelsesmæssig side (jf. fx rektor Laurits Holm Nielsens tale ved 
Århus Universitets årsfest d. 11. september 2009). I praksis kan lederne 
dog ikke sidde de givne betingelser overhørig, men må spille det lokalstra-
tegiske spil af oplagte økonomiske hensyn. Fra medarbejderside meldes 
der således om stramt topstyret forskningsplanlægning på mange institut-
ter, herunder krav om obligatorisk deltagelse i forskergrupper, og om 
medarbejdere, der har oplevet, at deres institutledere eller dekaner har 
nægtet at underskrive deres ansøgninger til det Frie Forskningsråd med 
henvisning til, at projektet ikke passede ind i instituttets eller institutionens 
satsningsområder som beskrevet i udviklingskontrakten. 

Det andet problem – ønsket om, at det Frie Forskningsråd foretager en 
omfordeling af sine midler – er blevet højaktuelt i forbindelse med den 
nylige evaluering af forskningsrådssystemet (jf. rapporten “Evaluering af 
forskningsrådssystemet i Danmark”, august 2009, udarbejdet af et panel 
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med Søren Isaksen som formand). I evalueringen hedder det bl.a.: “Panelet 
konstaterer, at der ikke er sket en nævneværdig omfordeling af midler 
siden bestyrelsens etablering” og “Bestyrelsen har reelt ikke påtaget sig 
prioriteringen af ressourcer mellem de forskellige fagområder” (rapporten 
s. 15). Denne kritik frembringes, uagtet at DFFs bestyrelse bekendtgørel-
sesmæssigt er forpligtet til først og fremmest at “støtte dansk forskning 
baseret på forskernes egne initiativer inden for både enkelte videnskabeli-
ge forskningsområder og tværvidenskabelig forskning” (jf. Bekendtgørelse 
af lov om forskningsrådgivning m.v., § 7, kursiv tilføjet) og til at “[fastlæg-
ge] grænserne mellem rådene og i den forbindelse [...] sikre, at rådene 
tilsammen dækker alle videnskabelige forskningsområder, og at opdelingen 
mellem rådene løbende tilpasses den forskningsfaglige udvikling” (§ 11, 
stk. 2, kursiv tilføjet). Bestyrelsen har tilstræbt dette, idet den i sin forde-
ling af finanslovsmidler til de faglige råd helt konsekvent har taget hensyn 
til tre faktorer: (1) antal forskerårsværk inden for de faglige områder, der 
er repræsenteret i rådene, (2) de forskellige omkostninger pr. forsknings-
årsværk inden for forskellige områder, samt (3) en stabilitetsfaktor, der 
imødegår store årlige udsving (der kan spænde ben for den hensigtsmæs-
sige planlægning inden for de enkelte råd). Dette udgør en helt bevidst 
strategi om at tilgodese og styrke bottom-up princippet, som bestyrelsen 
er sat til at varetage. Den af evalueringspanelet efterlyste omfordeling 
kunne kun være sket på tværs af princippet om at støtte forskernes egne 
initiativer samt de nævnte objektive fordelingskriterier på grundlag af 
miljøernes størrelse og omkostningsniveau. Med andre ord kunne en så-
dan omfordeling kun være sket ud fra et strategisk, top-down forsknings-
hensyn. At der er tale om en helt bevidst kritik fra Søren Isaksen og evalue-
ringspanelet, og ikke blot en lapsus, fremgår af en brevveksling mellem 
formanden for DFF, Jens Christian Djurhuus, og Søren Isaksen, hvor sidst-
nævnte fastholder sin kritik af den manglende omfordeling af midler i DFF. 
Således skriver han til Djurhuus: “Som du nævner, har I én gang nedlagt et 
fagligt forskningsråd og fordelt medlemmer på to andre råd. Men nogen 
nævneværdig omfordeling af midler har vi ikke set, og jeg er ikke vidende 
om, at der ligger nogen forskningsstrategisk eller anden større tanke bag 
den fordeling, vi har i dag.” (brev sendt af Søren Isaksen d. 11. september 
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2009, med kopi til Videnskabsministeren og Folketingets Videnskabsudvalg 
med tilladelse til offentliggørelse). Det er foruroligende, at der her udvises 
så lille forståelse, ikke blot for DFFs rolle i forhold til den frie forskning, 
men for den frie forskning som entydigt forskerinitieret aktivitet. 

I forbindelse med det tredje punkt – de nye medfinansieringsregler i for-
bindelse med forskningsrådsbevillinger, hvorefter institutionerne ikke er 
forpligtet til at medfinansiere mere end 10% af forskningsrådsstøttede 
projekter – skal man bemærke, at den nye ordning har to konsekvenser: a) 
en forøgelse af institutionernes mulighed for at råde over medarbejdernes 
forskningstid; og b) en øget forpligtelse for forskningsrådene til at fuldfi-
nansiere projekter (fraregnet de 10% i medfinansiering). Ingen af disse 
konsekvenser ville være et problem i en ideel verden, hvor lederne på 
institutionerne ikke havde et stort økonomisk incitament til at føre en 
stram lokalstrategisk linje, og hvor forskningsrådssystemet fik en væsent-
ligt forøget finanslovsbevilling med henblik på fuldfinansiering af projekter, 
således at man kunne sikre rimelige succesrater. Tværtimod ville man med 
de nye regler i princippet have kunnet opleve en styrkelse af den frie 
forskning på grundlag af både basismidler og konkurrenceudsatte forsk-
ningsrådsmidler. Men da verden ikke er ideel i ovennævnte forstand, er 
der al mulig grund til at antage, at den øgede frigørelse af forskningsres-
sourcer på institutionerne blot øger omfanget af lokalstrategisk forskning – 
den forskning, der hverken behøver at være forskerinitieret eller politisk 
prioriteret – og at forskningsrådene bliver tvunget til at indskrænke viften 
af virkemidler, navnlig de virkemidler, der hidtil har været brugt til mindre 
bevillinger. Et samlet formandskollegium for de faglige forskningsråd har 
således under overskriften Mindre fri forskning gennem det Det Frie Forsk-
ningsråd i Universitetsavisen udtalt at “væsentlig færre forskere end hidtil 
[fremover vil] kunne få andel i bevillinger fra Det Frie Forskningsråd” (11. 
februar 2009). Udviklingen kan på dette punkt betragtes som en ‘knib-
tangsmanøvre’ mod den frie forskning, idet den bliver trængt både i insti-
tutionsregi og i forskningsrådsregi. 
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Problemet hænger delvis sammen med det fjerde punkt: det udtalte øn-
ske om at afskaffe små forskningsrådsbevillinger. Der har de senere år, 
som led i globaliseringsforliget, været et kontant udmeldt ønske fra politi-
kerne om, at forskningsrådene gav færre og større bevillinger. Således 
hedder det i Globaliseringsstrategien fra april 2006:  

Midlerne skal målrettes store og længerevarende forskningsprojekter, 
som kan tiltrække forskere på topplan og give banebrydende resulta-
ter. (s. 75). 

Store og længerevarende forskningsprojekter sikrer bedre muligheder 
for at tiltrække forskere på topplan og nå banebrydende resultater. I 
dag bliver en stor del af forskningsbevillingerne spredt ud på mange 
små projekter og givet til enkeltforskere. (s. 77) 

 Bevillingsproceduren for Det Strategiske Forskningsråd og Det Frie 
Forskningsråd skal ændres, så andelen af store og langsigtede forsk-
ningsbevillinger øges. (s. 77) 

Det kan i den sammenhæng nævnes, at det Frie Forskningsråd over finans-
loven i nogle år har fået ekstra penge til udmøntning af globaliseringsrap-
portens intentioner, med det resultat at de råd, der gav mange store bevil-
linger, blev præmieret. Senest er der i evalueringen af forskningsrådssy-
stemet givet udtryk for en tilsvarende afstandtagen til de mange små bevil-
linger. Søren Isaksens evalueringspanel anbefaler med stor politisk tæft 
“[a]t en række af de små bevillingstyper, som DFF traditionelt har beskæf-
tiget sig med, bortfalder, og at fondsfunktionen fremover overvejende 
støtter større projekter” (evalueringsrapporten, bl.a. s. 45). Igen ville der i 
en ideel verden, hvor den enkelte forsker havde udstrakt forskningsfrihed 
og midler til at udøve den, ikke være noget problem i en klarere defineret 
arbejdsdeling mellem forskningsråd og institutioner, således at institutio-
nerne påtog sig en lang række af de udgifter, som forskningsrådene hidtil 
har kunnet dække. Men på institutionerne er der mange steder en opfat-
telse af, at midlerne i stigende omfang følger de særlige satsningsområder 
eller kerneområder, der er indskrevet i udviklingskontrakten, eller som er 
afledt af ønsket om større konkurrencedygtighed i kampen mod de andre 
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institutioner. Mange forskere vil fremover få sværere ved at skaffe små og 
mellemstore poser penge, der skal få deres projekter til at hænge sammen 
og lykkes, fx længerevarende rejser, konferencer, netværksaktiviteter, mv.  

I forbindelse med det femte punkt – bibliometriens iboende kvantificering 
af forskningen – skal det blot nævnes, at så længe antal publikationer har 
indflydelse på en institutions bevillinger, vil der være et – mere eller min-
dre udtalt – pres på den enkelte forsker om at publicere hensigtsmæssigt 
ud fra et kvantitativt synspunkt snarere end ud fra et kvalitativt hensyn. Og 
så længe man ranginddeler tidsskrifter i to grupper, vil dette medføre en 
bagudrettet, paradigmekonserverende effekt på forskningen – uanset om 
man jævnligt reviderer listerne. Prisen for en mere ‘objektiv’ fordeling af 
ressourcer til universiteterne end den hidtidige, historisk mere tilfældige 
fordeling, kan vise sig at blive høj. Forskerne vil fx være tilskyndet til at 
publicere flere ‘hurtige’ artikler frem for færre grundigt gennemarbejdede 
og til at satse på et sikkert projekt med umiddelbart publiceringsmæssigt 
afkast frem for at forfølge en ny spændende idé. Hellere ‘klemme’ endnu 
en publikation ud af et projekt, man allerede har arbejdet på i lang tid, end 
at sadle om med et nyt projekt, der først vil give publiceringsmæssigt af-
kast en gang ud i fremtiden. Resultatet af at agere hensigtsmæssigt i for-
hold til incitamenterne er ganske enkelt dårligere forskning. 

Hvad angår det sjette og sidste punkt – betegnelsen ‘fri forskning’ – så 
angriber evalueringsrapporten denne betegnelse med henvisning til, at 
den forskning, der støttes af det Strategiske Forskningsråd, ikke er ufri (jf. 
s. 30-31). Panelet ønsker derfor betegnelsen ‘fri forskning’ afskaffet, mens 
de finder betegnelsen ‘strategisk forskning’ god og dækkende. Som det 
blandt andet har været fremført i debatten af medlemmer af det Frie 
Forskningsråd, er argumentationen helt ensidig. Med fuldstændig samme 
ret vil man nemlig kunne argumentere for, at den forskning, der støttes af 
det Frie Forskningsråd, ikke er ustrategisk, hvorfor en selvstændig beteg-
nelse for strategisk forskning er yderst uheldig. I sin ensidighed afslører 
panelet et overordnet strategisk ståsted, igen med begrænset forståelse 
for den frie forsknings natur og for den frugtbare symbiose mellem fri og 
strategisk forskning, som tidligere publikationer fra KDVS har påvist. 
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Samlet tegner der sig et billede af et stadigt øget pres mod den frie forsk-
ning. Det bliver stadig sværere for den spirende forskning, den skæve idé, 
den paradigmebrydende intuition at vinde fodfæste i dagens Danmark. 
Hvis dette blot var et problem for den enkelte forsker og et spørgsmål om 
dennes arbejdsvilkår, ville emnet ikke fortsat kunne bære stor opmærk-
somhed. Men problemet er først og fremmest samfundets. Hvis den frie 
forskning (og hermed menes der den reelt frie forskning og ikke lokalstra-
tegisk forskning) ikke trives i hele sin bredde og diversitet, så vil den strate-
giske forskning på langt sigt skrante, og samfundet vil ikke opnå de ønske-
de og dyrt købte resultater. En anden samfundsskadelig effekt vil være den 
uundgåelige indsnævring af uddannelsernes forskningsdækning i Danmark 
(idet der altid er beskrevet langt færre satsningsområder for forskningen, 
end der er uddannelser). Det er vanskeligt at forestille sig banebrydende 
innovation og global konkurrencedygtighed i et samfund, hvor forskernes 
nysgerrighed tøjles. Som den ene af de tre amerikanere, Carol Greider, 
sagde i forbindelse med modtagelsen af nobelprisen 2009 i medicin for 
opdagelsen af telomerase og dets rolle i forbindelse med kræft, så var den 
nobelpris, hun modtog sammen med Elizabeth H. Blackburn og Jack W. 
Szostak, “a tribute to curiosity driven basic science” (jf. hendes ‘Nobel 
opening remarks’ på youtube-adressen: http://www.youtube.com/-
watch?v=sVRPneReK4o), og hun fortsatte: 

We had no idea when we started this work that telomerase 
would be involved in cancer, but were simply curious about how 
chromosomes stayed intact. Our approach shows that while you 
can do research that tries to answer specific questions about a 
disease, you can also just follow your nose. (Reuter’s Health In-
formation, citeret af Nicolas Vinocur) 

Vi har brug for både strategisk og fri forskning, og for en styrkelse af begge 
dele. Et forsøg på at styrke den strategiske forskning på den frie forsknings 
bekostning vil skade den samlede danske forskningsindsats, og samfundet 
vil således ikke få det fulde udbytte af sine investeringer.  
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Bilag 2. Færre bevillinger fra forskningsrådene 
 
Af Jes Madsen, tidl. formand for FNU og Michael Gjedde Palmgren, nuvæ-
rende formand for FNU. 
 
Fremover vil væsentlig færre forskere end hidtil modtage bevillinger fra 
Det Frie Forskningsråd. Det skyldes dels en markant ændring i rådenes 
bevillingsregler, som blev indført med Finansloven for 2009, nemlig at 
forskningsprojekter i princippet skal fuldfinansieres, dels en bred politisk 
aftale fra december 2009 om, at forskningsrådene ”i overvejende grad bør 
prioritere store bevillingstyper frem for mindre bevillingstyper”. 
 
Forskernes behov for mindre bevillinger skal fremover klares af institutio-
nerne. Til formålet overføres fra Finanslov 2011 30 mio. kr. fra DFF’s konto 
til universiteterne, hvilket selvsagt kun dækker en brøkdel af de reelle 
omkostninger ved at genindføre annuum på institutionerne. 
 
Fuldfinansieringsprincippet betyder mere præcist at der indførtes et loft på 
10 % over den andel af de samlede direkte udgifter til et projekt, som må 
kræves medfinansieret af statslige forskningsinstitutioner, når der gives 
bevilling fra forskningsrådene (de indirekte udgifter, såsom el, husleje og 
administration, skal dækkes via den forhøjede overheadsats på 44 %, som 
blev indført ved samme lejlighed). 
 
Dette betyder, at ansøgere fremover kan søge dækning for alle relevante 
projektudgifter, herunder løn. Mange af DFF’s støtteformer har hidtil fun-
geret som det kit, der bandt tingene sammen i forskningsgrupperne, så 
medarbejderne havde midler til at ”forske i arbejdstiden”, men ikke dæk-
ket de udgifter, såsom løn, der var en naturlig del af en fast ansættelse på 
en forskningsinstitution. Rådene har i vid udstrækning bevilget løn til yngre 
forskere uden fast ansættelse, men hidtil har det krævet særlig argumen-
tation (og i nogle råd været helt udelukket) at få dækket lønnen for fastan-
satte VIP- og TAP-medarbejdere.  
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Samtidig betyder de nye regler, at forskningsrådene ikke må skære i de 
ansøgte beløb for at kunne uddele flere bevillinger. Der må sættes maksi-
malbeløb for ansøgningers størrelse, men man må ikke give en delbevilling 
af det ansøgte for at hjælpe en god ide i gang eller for gennem rådets kvali-
tetsstempel at forbedre ansøgerens muligheder for at opnå støtte fra an-
dre kilder. 
 
Det siger sig selv, at fuld implementering af de nye regler markant fordyrer 
de enkelte ansøgninger, hvorfor de i forvejen alt for lave succesrater vil 
falde yderligere. Hvor stort faldet i succesraterne vil blive, afhænger af, 
hvordan forskerne og ikke mindst deres institutioner reagerer. I den for-
bindelse rejser der sig en række interessante spørgsmål, såsom: 
 

• Hvem sikrer at nye unge talenter på de danske universi-
teter opdages og plejes? De er underskoven i det danske 
forskningslandskab og det er blandt dem fremtidens ledere 
af store succesfulde forskningscentre skal findes.  
• Hvem sikrer at nye ideer på tværs af institutionernes 
strategier kan oppebære støtte? De spændende og skæve 
ideer med det største potentiale opstår ofte i mindre 
forskningsgrupper der ikke satser på områder der er i for-
vejen er udpeget som satsningsområder. 
• Hvem ”råder over” de midler til dækning af fastansattes 
løn, som en forsker henter hjem fra DFF? Institutionen el-
ler forskeren? 
• Vil nogle institutioner tvinge forskerne til at søge alle ud-
gifter dækket (med stort fald i bevillingsprocent til følge) 
eller vil forskerne bevare ”indflydelse på egen ansøgning”? 
• Hvordan sikres fair konkurrence, hvis reglerne håndhæ-
ves forskelligt på forskellige institutioner? 
• Er institutionerne parate til at finansiere ”dagen og ve-
jen” for fastansatte forskere i en situation, hvor de fleste 
(selv ”13-tals forskere”) ikke opnår forskningsrådsbevilling? 
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Eller skal de ”frigjorte basismidler” gå til institutionsstrate-
giske initiativer i stedet? 
• Hvad er overhovedet de ”relevante udgifter” for et 
forskningsprojekt, og hvordan dokumenteres dette? 
• Hvad er konsekvenserne for den forskningsbaserede un-
dervisning, hvis forskere får en væsentlig del af deres ar-
bejdstid betalt af forskningsbevillinger? 
• Hvordan vil man sikre tværinstitutionelt samarbejde? Li-
gesom en række andre initiativer i de seneste år, vil også 
dette tiltag gøre det markant sværere at etablere større 
tværgående samarbejder, for de vil simpelthen blive for 
dyre for forskningsrådene at finansiere. 

  
Der kan være megen fornuft i såvel fuldfinansieringsprincippet som i at 
fokusere på store frem for små bevillinger, men beslutningerne er gennem-
ført uden forudgående konsekvensanalyse, og det medfører i øjeblikket 
stor usikkerhed omkring den fremtidige finansiering af nybrydende forsk-
ningsprojekter. 
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Bilag 3. Notat til Folketingets videnskabsudvalg, maj 2009 
 
Forskningspolitisk udvalgs arbejdsgruppe vedr. universitetsloven2

Notat om gennemsigtighed og troværdighed i statens styring af universi-
teterne 

 

 
Notatets hovedpunkter 
• Selvejet præciseres gennem en lovregulering af statens bidrag til 

finansiering af universiteterne. 
• Regulering af og kontrol med universiteterne baseres på en kombina-

tion af løbende sammenligninger og konkurrence kombineret med 
evalueringer, hvis udgangspunkt er de enkelte forsknings- og uddan-
nelsesinstitutioners præstationer i de forudgående perioder. 

• Den overordnede ledelse styrkes gennem præcise krav til sammen-
sætning af bestyrelser med eksternt flertal. 

• Den faglige legitimitet styrkes i akademiske anliggender. 
• Den individuelle forskningsfrihed styrkes. 
• Den incitamentbaserede finansiering skal rumme tilskyndelser, der er 

langsigtede og understøtter pluralismen inden for forskning og ud-
dannelse. 

 
 
 

                                                 
2 Professor Peter Harder (formand), Institut for Engelsk, Germansk og Ro-
mansk, Københavns Universitet, professor Jørgen Grønnegård Christensen, 
Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, professor Mogens Flensted-
Jensen, Life, Københavns Universitet, professor Frans Gregersen, Institut 
for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet, professor 
Niels Kærgaard, Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet og 
professor Peter Birch Sørensen, Økonomisk Institut, Københavns Universi-
tet.  
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Indledning 
Den nuværende styring og regulering af universiteterne er meget kompli-
ceret. Der er flere årsager hertil. For det første lægger universitetsloven op 
til anvendelse af en række forskellige styrings- og reguleringsinstrumenter. 
Der er forudgående godkendelser og efterfølgende kontroller. Der er kon-
traktstyring og akkrediteringer. Samtidig er der en ganske indgående regu-
lering af universiteternes interne forhold. For det andet er en del af regule-
ringen, som følger af universitetsloven, ikke særlig præcis. Det gælder i 
særdeleshed bestemmelsen om, at universiteterne har status som selv-
ejende institutioner i den offentlige forvaltning. Hverken lovens bestem-
melser eller bemærkningerne til lovforslaget, der ligger til grund for lovens 
nuværende udformning, giver en præcis bestemmelse af, hvorved en insti-
tution, der nyder denne status, adskiller sig fra en traditionel statsinstituti-
on. For det tredje er universiteternes finansiering ikke reguleret ved uni-
versitetsloven eller anden lovgivning. Den sker i stedet via den årlige fi-
nanslov og de aftaler og forlig, der ligger bag vedtagelsen af den. Der fore-
ligger således ikke en samlet og tilgængelig fremstilling af de regler, der 
gælder på finansieringsområdet. For det fjerde er de regler, der sætter 
rammerne for forskningsrådgivningen og den statslige fondsstøtte til 
forskningen, indeholdt i en særskilt lovgivning.  

Udgangspunktet for en revision af universitetsloven er sta-
tens legitime adkomst til at regulere universiteternes forhold og til at stille 
krav til universiteterne om at sikre den bedst mulige anvendelse af bevil-
linger og tilskud til universiteternes forskning og forskningsbaserede aktivi-
teter, der primært er uddannelse, men som også omfatter vidensdeling og 
myndighedsopgaver. Samtidig er udgangspunktet, at det er muligt at for-
enkle statens regulering væsentligt, uden at det forskertser reguleringens 
formål. En sådan forenkling vil for det første bidrage til at reducere den 
administrative belastning. Det gælder både på universiteterne og i Viden-
skabsministeriet.  

For det andet vil en forenkling kunne bidrage væsentligt til 
at sikre gennemsigtigheden og troværdigheden af reguleringen i forhold til 
de videnskabelige medarbejdere på universiteterne. Gennemsigtigheden 
er væsentlig, fordi den bestemmer de enkelte videnskabelige medarbejde-
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res mulighed for at overskue de vilkår, som de hver for sig arbejder under. 
Troværdigheden er væsentlig, fordi forskning og videregående uddannelse 
på højeste niveau forudsætter en langsigtet og målrettet indsats. Derfor er 
det væsentligt for ledelse og videnskabelige medarbejdere på universite-
terne, at der er etableret en reguleringsmodel med præcise og stabile 
rammer. En sådan reguleringsmodel vil samtidig modvirke tilbøjeligheden 
til at springe efter lette penge, som kendetegner et system baseret på 
mere spredte og kortsigtede satsninger. 
Den overordnede model, som er beskrevet i hovedtræk nedenfor, bygger 
på følgende hovedelementer: 
• Selvejet præciseres gennem en lovregulering af statens bidrag til 

finansiering af universiteterne. 
• Regulering af og kontrol med universiteterne baseres på en kombina-

tion af løbende sammenligninger og konkurrence kombineret med 
evalueringer, hvis udgangspunkt er de enkelte forsknings- og uddan-
nelsesinstitutioners præstationer i de forudgående perioder. 

• Den overordnede ledelse styrkes gennem præcise krav til sammen-
sætning af bestyrelser med eksternt flertal. 

• Den faglige legitimitet styrkes i akademiske anliggender. 
• Den individuelle forskningsfrihed styrkes. 

Modellens enkelte elementer bliver uddybet nedenfor. Hvert afsnit op-
summerer i punktform de enkelte forslag til ændring og præcisering af 
universitetsloven, der følger af notatet. 

Præcisering af selvejet 
Universiteter har under den nuværende universitetslov status som selv-
ejende institutioner i den offentlige forvaltning. Det indebærer, at universi-
teternes øverste ledelse består af en bestyrelse med eksternt flertal, som 
udpeger den øverste administrative ledelse. Samtidig indebærer det, at 
statens bidrag til finansiering af universiteterne ikke, som det var tilfældet 
før 2004, består i statslige bevillingstildelinger, men derimod i tilskud til 
universitetets undervisnings-, forsknings- og formidlingsvirksomhed og 
andre opgaver, som er henlagt til universitetet (§19.stk1). Det første kom-
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mer i form af taxametertilskud, de andre i form af basistilskud og tilskud, 
som institutter, centre, forskergrupper og enkeltforskere opnår i konkur-
rence med andre. Det særlige ved universiteternes form for selveje er i 
øvrigt, at de som udgangspunkt ikke ejer deres bygninger, men bor til leje 
hos en styrelse i Videnskabsministeriet, Universitets- og Byggestyrelsen.  
Forslaget er på to væsentlige punkter at styrke og præcisere selvejet. Deri 
ligger en grundlæggende accept af universiteterne som bestyrelsesledede 
og tilskudsfinansierede institutioner. Der ligger heri en klar anerkendelse af 
den politiske vilje til at prioritere forskningen højere i bevillingsmæssig 
henseende. Derimod er der endnu ikke en klar forståelse af, at universite-
ternes autonomi er afgørende for at opnå de i et internationalt perspektiv 
bedst mulige resultater. 

Det ene forslag er at udvide universitetsloven til ud over 
universiteternes overordnede ledelse og organisation også at omfatte 
statens bidrag til deres finansiering. Det ville indebære, at universitetslo-
ven blev udvidet til at regulere de mekanismer, som udmønter og fordeler 
STÅ-bevillingerne til de videregående uddannelser (uddannelsestaxamet-
rene), og som på tilsvarende vis udmønter og fordeler basisbevillinger til 
forskningen og de øvrige aktiviteter. Forslaget indebærer på uddannelses-
siden, at loven skal definere, hvilke taxametre der er samt fastlægge deres 
størrelse og de mekanismer, der regulerer dem over tid. På forskningssiden 
indebærer forslaget, at loven skal definere, hvilke typer af basisbevillinger 
der skal være, mekanismerne for fordeling af basisbevillinger, herunder 
ikke mindst forholdet mellem generelle eller faste basisbevillinger og ba-
sisbevillinger, der skal tildeles på grundlag af i loven definerede konkurren-
ceparametre; det gælder specielt for basisbevillinger, der fremover for-
mentlig fordeles efter såkaldte bibliometriske indikatorer.  
Forslaget om at lovfæste de grundlæggende regler for universiteternes 
finansiering i universitetsloven svarer til den måde, hvorpå lovgivningen 
regulerer andre selvejende institutioner, hvor lovgivningsmagten har haft 
et ønske om at sikre institutionernes selvstændighed og uafhængighed 
samtidig med, at deres virksomhed i høj grad er offentligt finansieret og 
derfor underlagt en række ansvarligheds- og kontrolkrav. Det gælder såle-
des lovgivningen om friskoler og private grundskoler, der hviler på en 
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stærk dansk tradition, der går tilbage til det 19. århundrede. Den nuvæ-
rende lov (LBK 962/ 26.9. 2008 (jf. 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=121033) giver 
således ganske præcise regler for tilskud til først og fremmest driftsudgifter 
og bygninger, ligesom reglerne sondrer mellem skoler af forskellig størrelse 
og elever i forskellige klassetrin. Denne ordning, som har været gældende i 
en meget lang årrække, er nok teknisk indviklet, men den sikrer et præcist 
og forudsigeligt grundlag for finansieringen. Samtidig rummer den en ræk-
ke økonomiske tilskyndelser til skolernes ledelse og medarbejdere. Trods 
ordningens lange historie er der således tale om en regulering, som ud fra 
en styringssynsvinkel er meget tidssvarende. En fordel ved en sådan frem-
adrettet og stabil lovregulering af universiteternes finansiering er endelig, 
at den kan indrettes, så den både tilgodeser store forskningsmiljøer med 
en krævende infrastruktur og mindre miljøer, hvis indsats hviler på få vi-
denskabelige medarbejderes ofte individuelle indsats.  

Opmærksomheden henledes i denne sammenhæng på den 
rapport, som en tværministeriel arbejdsgruppe under Finansministeriet 
netop har afgivet. Rapporten foreslår, at der gennemføres en tværgående 
lov, der regulerer selvejet på universitetsområdet.3

Da en sådan lovregulering af finansieringen vil bygge på 
klare aktivitets- og kvalitetsmæssige forudsætninger er det andet forslag, 
at man opgiver universitetslovens nuværende krav om indgåelse af udvik-
lingskontrakter med videnskabsministeren. Kontraktstyringen er kun i ringe 
grad i overensstemmelse med selvejeprincippet, som bærer loven. Dertil 
kommer, at kontrakterne er administrativt tyngende på alle ledelsesni-
veauer. Endelig lader det sig ikke sandsynliggøre, at kontrakterne på nogen 
måder bidrager til målopfyldelse og effektivitet i uddannelse og forskning.  

 

 
 
 

                                                 
3 Selvejende institutioner – styring, regulering og effektivitet. Finansmini-
steriet, april 2009. http://www.fm.dk/Publikationer/2009/1742-
Selvejende%20institutioner/Download.aspx  
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Forslaget er derfor: 
• Selvejet præciseres i universitetsloven, idet de nærmere regler for 

statens udmøntning af tilskud til universiteternes virksomhed fast-
sættes her. 

• Lovens bestemmelser om udviklingskontrakter mellem videnskabs-
ministeren og de enkelte universiteter ophæves. 

Løbende benchmarking og evalueringer 
Forslaget om at opgive kontraktstyringen nødvendiggør en styrkelse af 
universiteternes rapportering og kvalitetssikring. Det kan hensigtsmæssigt 
ske på to måder. 

Der er således et behov for, at universiteterne efter ensar-
tede principper på deres hjemmesider offentliggør opdaterede nøgletal for 
uddannelse (optag, STÅ’er, bachelor- og kandidatproduktion), forskning 
(fagfællebedømte videnskabelige publikationer på såvel dansk som engelsk 
og andre hovedsprog, antal gennemførte ph.d.-forløb), vidensdeling (sam-
arbejde med det omgivende samfund, innovation, deltagelse i offentlig 
debat), andre opgaver (myndighedsrådgivning), økonomi og personale på 
såvel kerneaktiviteter som ledelse og administration. Sådanne standardise-
rede opgørelser er efterhånden relativt enkle og pålidelige. Det gælder 
specielt for kerneaktiviteterne. Der er således en brugbar uddannelsessta-
tistik, ligesom PURE-registreringerne efterhånden tillader en pålidelig op-
gørelse af den videnskabelige publikationsvirksomhed. Disse nøgletal kan 
danne grundlag for tværgående sammenligninger i benchmarking form, 
men det er vigtigt at understrege, at sådanne sammenligninger kun giver 
mening inden for de enkelte discipliner og forskningsområder. Det hænger 
sammen med, at publikationsformer og -mønstre er stærkt fagafhængige. 
Derimod er grundlaget for systematisk benchmarking på andre aktivitets-
områder endnu ikke tilstrækkeligt udviklet. 

En nøgletalsbaseret benchmarking tilgodeser givetvis ikke 
alle behov for opfølgende evalueringer og kritiske vurderinger af udvik-
lingsbehov og -potentialer. Derfor er det hensigtsmæssigt i en ny universi-
tetslov at institutionalisere en evalueringsordning, der sikrer, at større 
uddannelses- og forskningsområder med mellemrum gøres til genstand for 
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en mere grundlæggende kritisk evaluering. Der er her relevante erfaringer 
fra udlandet, fx Storbritannien, hvor forskergrupper, der har modtaget 
store bevillinger, efterfølgende står til regnskab for deres virksomhed gen-
nem en international fagfællevurdering (såkaldte research assessments). 
Forslaget er derfor, 
• at der indføres et fælles nøgletalssystem for løbende benchmarking 

kombineret med regelmæssige dyberegående forskningsevalueringer. 

Universiteternes overordnede ledelse 
Universitetslovens regler om bestyrelserne som universiteternes øverste 
ledelse passer som nævnt fint til et universitetssystem, hvis institutioner 
har en form for institutionelt selveje. En svaghed i modellen er dog, at 
bestyrelserne i praksis er selvsupplerende, samt at der ikke er nogen sik-
kerhed for, at bestyrelserne rummer medlemmer med relevant forsk-
ningsmæssig og uddannelsesmæssig indsigt. Det fremhæves i Bruegel-
rapporten som et klart krav til en velfungerende ledelse.4

Det er forholdsvis enkelt at imødekomme dette krav ved i 
universitetsloven at indføje en bestemmelse om, at et eller to medlemmer 
skal have erfaringer som undervisere og forskere på et ikke dansk universi-
tet. Man kan yderligere imødegå en negativ selvsuppleringseffekt ved at 
lade disse medlemmer udpege eller indstille af Det frie Forskningsråd.  

  

Forslaget er derfor, 
• at universitetsloven stiller krav om, at Det frie Forskningsråd udpeger 

en eller to udenlandske forskere som medlemmer af de enkelte uni-
versitetsbestyrelser. 

                                                 
4 Philippe Aghion, Mathias Dewatripont, Carolione Hoxby, Andreu Mas-
Colell & andré Sapir: Higher Aspirations: an agenda for reforming European 
Universities. Bruegel Blueprint 5, 2008. 
http://www.bruegel.org/Public/Publication_detail.php?ID=1538&publicati
onID=8152  
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Styrkelse af den faglige legitimitet 
Den nuværende universitetslov betoner meget stærkt det interne og en-
strengede ledelseshierarki. Det kan på nogle punkter være en styrke, men 
effektiviteten af det stærke hierarki er ikke givet, da ledelsen kan være et 
offer for en meget høj grad af informationsasymmetri. Det kan for det 
første føre til beslutninger og dispositioner, som hviler på et svagt grund-
lag, for det andet reducerer det ledelsens legitimitet. Den sidste er ikke 
desto mindre i et længere tidsperspektiv temmelig afgørende for effektivi-
teten. 

Der er derfor behov for at ændre loven, så man sikrer såvel 
effektivitet som faglig legitimitet. Der gælder specielt i beslutninger af 
vidtrækkende karakter og strategisk betydning for de enkelte fagområder. 
Samtidig er der, i lighed med hvad der gælder i de fleste andre organisatio-
ner, et behov for at etablere procedurer, der beskytter mod dårlig ledelse. 

Det/de akademiske råds opgave er bl.a. (§15 stk. 3) at ud-
tale sig om alle akademiske forhold af væsentlig betydning for universite-
tets virksomhed. For at dette skal bidrage til ledelsens faglige legitimitet er 
det væsentligt at gøre Akademisk Råd uafhængig af rektor/dekan i den 
forstand, at rådet vælger sin egen formand og næstformand, som ligesom 
for studienævns vedkommende skal godkendes af rektor/dekan. Med 
rektor/dekan som formand vil der altid kunne opstå tvivl om, hvorvidt 
rådets rådgivning om akademiske forhold af væsentlig betydning for uni-
versitetets virksomhed er besluttet i et frit akademisk forum. Rektor/dekan 
bør naturligvis være tilforordnet. 

Blandt sådanne strategiske kernebeslutninger er først og 
fremmest opslag af professorater. Det foreslås derfor, at universitetsloven 
fastslår, at dekanen foretager opslag af professorater efter forudgående 
høring af Akademisk Råd. En sådan bestemmelse vil dels sikre integriteten 
af disse beslutninger, dels sikre en bredere inddragelse af de faglige miljøer 
i sager vedr. den overordnede prioritering inden for fagområderne. En 
sådan procedure er ikke sikret i dag. 
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Forslaget er derfor: 
• at Akademisk Råd vælger formand og næstformand blandt sine med-

lemmer. 
• at opslag af alle professorater sker efter forhandling i Akademisk Råd. 

Sikring af den individuelle forskningsfrihed 
De regler om forskningsfriheden, der er fastlagt i universitetslovens §2 stk. 
2, hertil kommer § 16a, stk. 7 og § 17, stk. 2, og som er videreført fra 1993-
styrelsesloven, har været og er fortsat en alvorlig anstødssten, idet de 
formelt ikke sikrer den enkelte videnskabelige medarbejders forskningsfri-
hed. Det er væsentligt at ændre disse bestemmelser. Vi foreslår, at §2 stk. 
2 udformes: ”Universitetet har forskningsfrihed og skal værne om de en-
kelte videnskabelige medarbejderes forsknings- og ytringsfrihed samt om 
videnskabsetik”. Herved bliver de to sidste sætninger i hhv. §16 stk. 7 og 
§17 stk. 2 overflødige, idet universiteterne i deres vedtægter må præcisere 
instruktionsbeføjelsens grænser i lyset af §2 stk. 2. 
I den sammenhæng har der været fremført især to forslag. Det ene er efter 
norsk forbillede at lovfæste den individuelle forskningsfrihed. Der henvises 
til bilag 1. Det andet er at tildele en del af universiteternes forskningsrela-
terede basisbevillinger til de enkelte fastansatte videnskabelige medarbej-
dere. En sådan mekanisme ville understrege forskningens forankring i indi-
viduel autonomi, ligesom den ville sikre koblingen mellem undervisning og 
forskning. Endelig kan mekanismen være et væsentligt værn for små miljø-
er med en stærk tradition for enkeltpersonsforskning eller forskning i min-
dre grupper.  
 
Forslaget er derfor: 
• at fjerne universitetslovens §16, stk. 2 og §17, stk. 2 og erstatte dem 

med en generel bestemmelse, der betoner forskningsfriheden. 
• at tilføje en bestemmelse efter norsk forbillede, der betoner forsk-

ningsfrihedens rammer i forhold til interne og eksterne instanser. 

 



 42 

Incitamenter og konkurrence 
Det har meget stor betydning, at der er gennemsigtighed og troværdighed 
i den tilstræbte konkurrence mellem universiteterne, og at konkurrencer-
nes incitamenter til adfærdsændringer i universitetsverdenen i den virkeli-
ge verden peger i den ønskede retning. Konkurrencer, der skal fremme 
forskningskvalitet, og hvor forskningshøjde er en væsentlig kvalifikation, 
skal foregå mellem forskere og forskergrupper, ikke mellem universiteter, 
fakulteter eller institutter. Konkurrencer, der skal sikre god ledelse på uni-
versiteterne kan gerne udskrives mellem institutioner (universiteter, fakul-
teter, institutter, ph.d.-skoler eller lignende), men konkurrenceparametre-
ne må da rette sig mod god ledelse, herunder især i hvilket omfang ledel-
sen forstår at inspirere til faglig udvikling, hvorledes medarbejderne ind-
drages, arbejdsmiljøet, institutionens omdømme etc. 
Der er i den sammenhæng meget, der taler for, at konkurrence mellem 
enkeltforskere og forskergrupper generelt har spillet og fortsat vil spille en 
positiv rolle som tilskyndelser til højnelse af såvel produktivitet som kvali-
tet. En sådan incitamentsbaseret konkurrence kan imidlertid også have 
utilsigtede konsekvenser. Det gælder ikke mindst på forsknings- og uddan-
nelsesområdet, hvor en indsats på højeste niveau forudsætter en langsig-
tet indsats. Hvis man derfor lader uddannelsestaxametrene og de fremtidi-
ge bibliometriske basistilskud til forskningen fluktuere på det helt korte 
sigt, opstår der en række risici, som man må være opmærksom på ved den 
præcise indretning af systemerne. Kortsigtede svingninger i studentertil-
gang og i studenternes eksamensadfærd vil således umiddelbart udløse 
økonomiske effekter; tilsvarende vil et system, hvor basistilskud til forsk-
ningen er baseret på bibliometriske indikatorer, tilskynde stærkt til hurtig 
publicering af forskningsresultater snarere end til en satsning på afrappor-
teringer, der koncentrerer sig om resultater, der repræsenterer væsentlig 
ny indsigt, og som kvalificerer til publicering via de mest krævende kanaler.  

Det gælder også, selv om disse aktivitetsbestemte indika-
torer umiddelbart er rettet mod organisatoriske enheder på mellemniveau 
(institutter, centre og fakulteter). Baggrunden herfor er, at en incitaments-
baseret tilskudsfinansiering internt skaber et pres, idet incitamentseffekten 
nødvendigvis siver ned i organisationen til de enkelte videnskabelige med-
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arbejdere. Der er derfor en risiko for, at de enkelte videnskabelige medar-
bejdere i stigende grad satser på sikre publiceringsformer, hvor det er 
mere afgørende at få forholdsvis mange artikler/bøger publiceret end at få 
enkelte artikler/bøger af høj kvalitet publiceret gennem kanaler, der effek-
tivt bidrager til vidensakkumulation og -spredning inden for hvert enkelt 
forskningsområde.  

Uddannelse og forskning foregår inden for så bredt et fag-
ligt spektrum og inden for så forskellige traditioner, at man er nødt til at 
indrette den incitamentsbaserede konkurrence og finansiering på en må-
de, der tager hensyn hertil. Det sker traditionelt ved beregningen af STÅ-
takster. Der er imidlertid ved indførelsen af en tilsvarende mekanisme for 
fordeling af basismidler til forskningen grund til at foretage en tilsvarende 
differentiering. Det skyldes, at publiceringsmønstrene er endog meget 
forskellige mellem ’tørre’ og ’våde’ forskningsområder. Dertil kommer, at 
der selv inden for hvert af disse to bredt definerede områder er en betyde-
lig differentiering i publiceringsmønstrene. Der er således fagområder, 
hvor det har været og fortsat vil være naturligt og effektivt at publicere på 
enten dansk (mange retsvidenskabelige og en række humanistiske discipli-
ner) eller andre fremmedsprog end engelsk (teologi og en række humani-
stiske discipliner). Dertil kommer, at det varierer stærkt, i hvilket omfang 
bogen bruges som publiceringskanal. Det giver særskilte problemer ved 
etableringen af en bibliometrisk indikator, fordi det er vanskeligt, for ikke 
at sige meningsløst at vurdere forlag som mere eller mindre prestigegiven-
de. Deres virksomhed er ikke og kan ikke være så veldefineret som et vi-
denskabeligt tidsskrifts kvalitetsprofil.  

En væsentlig del af forskningsfinansieringen er allerede i 
dag konkurrenceudsat. Det gælder såvel de midler, der går til grundforsk-
ning (Grundforskningsfonden, Det frie Forskningsråd og de europæiske 
råd) samt såkaldt strategisk forskning. Det vil også gælde i fremtiden. Der 
er her grund til at understrege grundforskningens generelle betydning for 
såvel den forskningsbaserede undervisning som strategisk og anvendt 
forskning, herunder myndighedsbetjening. Det understreger på den ene 
side betydningen af bevillinger til grundforskning, på den anden side bevil-
lingssystemets store betydning for at sikre pluralisme og langsigtede sats-
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ninger på universiteterne. Det er i den sammenhæng væsentligt at under-
strege, at den samtidige eksistens af tilskud, der er baseret på bibliome-
triske indikatorer, og tilskud, der er opnået i konkurrence med andre ansø-
gere, kan skabe en betydelig og positiv dynamik. Der er derfor basis for at 
indrette specielt forskningsrådsfinansieringen på en måde, som tilskynder 
til langsigtede satsninger, selv om de ikke er forankret i meget store pro-
jekter. 
Forslaget er derfor,  
• at man formulerer universitetslovens bestemmelser om taxameter-

baserede tilskud til uddannelse og forskning på en sådan måde, at de 
årlige tilskud beregnes som glidende gennemsnit af performance in-
den for de foregående 3-5 år.  

• at man indretter finansieringen på en måde, der beskytter den enkel-
te videnskabelige medarbejders forskningsfrihed, og som sikrer en vis 
basisfinansiering for mindre faglige miljøer, hvis langsigtede eksistens 
der enighed om at sikre. 

• at de fremtidige bibliometriske indikatorer indrettes på en måde, der 
sondrer mellem publikationer inden for de ’tørre’ og de ’våde’ forsk-
ningsområder. 

• at de kun har konsekvenser for fordelingen af tilskud inden for hvert 
af disse forskningsområder, således at man ikke forvrider incita-
mentseffekten, og således at der ikke opstår utilsigtede fordelings-
mæssige konsekvenser. 

• at tilskudsprovenuet for såvel STÅ-tilskud som anerkendt publikati-
onsvirksomhed tilgår universiteterne, der internt fordeler midlerne 
inden for de ’tørre’ og ’våde’ områder.  

• at forskningsrådene som nu tildeler midler i bevillinger, der er fleråri-
ge. 

• at det sikres, at det fortsat er muligt at støtte flerårige projekter, hvor 
der søges støtte af enkeltforskere eller mindre grupper af forskere.  

Bilag: Uddrag afden norske universitetslov LOV 2005-04-01 nr 15: Lov om 
universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) Se 
http://www.lovdata.no/all/hl-20050401-015.html  

http://www.lovdata.no/all/hl-20050401-015.html�
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§ 1-5. Faglig frihet og ansvar  
(1) Universiteter og høyskoler skal fremme og verne akademisk frihet. 
Institusjonene har et ansvar for å sikre at undervisning, forskning og faglig 
og kunstnerisk utviklingsarbeid holder et høyt faglig nivå, og utøves i over-
ensstemmelse med anerkjente vitenskapelige, kunstfaglige, pedagogiske 
og etiske prinsipper.  
(2) Universiteter og høyskoler har ellers rett til å utforme sitt eget faglige 
og verdimessige grunnlag innenfor de rammer som er fastsatt i eller i med-
hold av lov.  
(3) Universiteter og høyskoler kan ikke gis pålegg eller instrukser om  

a) læreinnholdet i undervisningen og innholdet i forskningen eller i det 
kunstneriske og faglige utviklingsarbeidet 
b) individuelle ansettelser eller utnevnelser. 

(4) Den som gir undervisning ved institusjon under denne lov har et 
selvstendig faglig ansvar for innhold og opplegg av denne innenfor de 
rammer som institusjonen fastsetter eller som følger av lov eller i medhold 
av lov.  
(5) Den som er ansatt i stilling hvor forskning eller faglig eller kunstnerisk 
utviklingsarbeid inngår i arbeidsoppgavene, har rett til å velge emne og 
metode for sin forskning eller sitt utviklingsarbeid innenfor de rammer som 
følger av ansettelsesforholdet eller særskilt avtale.  
(6) Universiteter og høyskoler skal sørge for åpenhet om resultater fra 
forskning eller faglig eller kunstnerisk utviklingsarbeid. Den som er ansatt i 
stilling som nevnt i femte ledd har rett til å offentliggjøre sine resultater og 
skal sørge for at slik offentliggjøring skjer. Det relevante forskningsgrunnla-
get skal stilles til rådighet i overensstemmelse med god skikk på vedkom-
mende fagområde. Styret kan samtykke til utsatt offentliggjøring når legi-
time hensyn tilsier det. Det kan ikke avtales eller fastsettes varige be-
grensninger i retten til å offentliggjøre resultater utover det som følger av 
lov eller i medhold av lov.  
Endret ved lov 14 des 2007 nr. 117 (i kraft 1 jan 2008 iflg. res. 14 des 2007 
nr. 1440). 
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Bilag 4:  
Program til Forskningspolitisk Årsmøde i Videnskabernes Selskab 
 
Onsdag den 10. marts 2010 kl. 15.00 - 18.15 
H.C. Andersens Boulevard 35, 1. sal 
 
Samfundets bevågenhed – Universiteternes ansvarlighed 
Hvad kan forskerne, universiteterne og forskningsrådene selv gøre? 
 
PROGRAM: 
 
15.00 - 15.05:  Velkomst ved Kirsten Hastrup, Selskabets præsident 
 
15.05 - 15.20:  Videnskabsminister Helge Sander: 
 Regeringens syn på forskningens rammebetingelser:  

Frihed under ansvar 
 
15.20 - 15.40:  Spørgsmål til ministeren 
 
15.40 - 16.20:  Rektor på Københavns Universitet, Ralf Hemmingsen: 
 Det tillidsfulde samspil: Udfordringer til universiteterne 
 
16.20 - 16.40: Kaffepause 
 
16.40 - 17.20:  Professor Nina Smith:   

På vej mod et velfungerende forskningsrådssystem?  
 
17.20 - 18.00: Formand for SEDIRK, direktør Jørgen Søndergaard:  

Kvalitet og ledelse i offentlig forskning, der sigter mod 
 direkte anvendelse i samfundet 

 
18.00 - 18.20:  Afsluttende debat 
 
18.20 - 19.30:  Øl og vand i klasseværelset 1. sal.  
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Bilag 5: Medlemmerne af Forskningspolitisk Udvalg  
i Videnskabernes Selskab 
 
Professor, dr. phil. Peter Harder, Institut for engelsk, Germansk og Ro-
mansk, Engelsk Afdeling, KU, (formand for FPU siden 1. februar 2008). 
Studieleder 1999-2002, medlem af Udvalget for Videnskabelig Uredelighed 
under Udvalget for Kultur- og Samfundsvidenskabelig Forskning  
 
Professor, dr.phil. Carl Bache, Institut for Sprog og Kommunikation, Syd-
dansk Universitet. Har varetaget en række administrative poster: Humani-
stisk prodekan og dekan, institutleder ved Institut for Sprog og Kommuni-
kation (som han tog initiativ til at oprette i 1991) og studieleder ved Center 
for Engelsk. Medlem af Statens Humanistiske Forskningsråd 2000-2004 og 
efterfølgende medlem af det Frie Forskningsråds bestyrelse. 
 
Professor, dr. scient. Mogens Flensted-Jensen, Institut for Grundvidenskab 
og Miljø, Det Biovidenskabelige Fakultet, KU. Formand for Københavns 
Universitets Forskeruddannelsesråd 2007-2009. Formand for Det Jord-
brugs- og Veterinærvidenskabelige Forskningsråd 1997-2003. I 2002-2003 
den danske repræsentant i arbejdet med etablering af det Europæiske 
Forskningsråd (ERC).  Medlem af Singapores Forskningsråd (ARC). 
 
Professor, ph.d. Mikael Rørdam, Institut for Matematik, Københavns Uni-
versitet. Medlem af Forskningsrådet for Natur og Univers 2002-2008, sup-
pleant i Udvalget for Videnskabelig Uredelighed under Udvalget for natur-, 
teknologi- og produktionsvidenskabelig forskning. Formand for matema-
tikgruppen under den Bibliometriske Forskningsindikator.  
 
Professor Nina Smith, Institut for Økonomi, Det samfundsvidenskabelige 
Fakultet ved AU. Formand for Det Frie Forskningsråds Bestyrelse, 2004-
2007. Næstformand Koordinationsudvalget for Forskning (KUF), 2004-
2007. Medlem af Det Samfundsvidenskabelige Forskningsråd, 1998-2003. 
Medlem af Forskningskommissionen, 2000-2001, Globaliseringsrådet 
2005-2009. Prorektor på AU 2007-2009. 
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