AC Synspunkt
8. december 2009

Et stærkt forskningspolitisk råd kan bidrage til nye visioner
Af Erik Jylling, formand for AC
I disse dage drøfter politikerne indholdet i en revision af forskningsrådssystemet,
som efter planen skal gennemføres i dette folketingsår. Meget tyder på, at det bliver en tilpasning og ikke en omfattende ændring, men der er som minimum brug
for forandring på ét punkt: Vi skal have et styrket, overordnet forskningspolitisk
råd, der kan bidrage til at skabe nye fælles visioner for dansk forskning.
Et styrket forskningspolitisk råd skal have pondus til at kunne rådgive videnskabsministeren og Folketinget om samlede og overordnede mål og strategier for forskningen, dvs. om udvikling, finansiering og internationalisering af dansk forskning,
og det skal foregå på tværs af sektorer, institutioner, fonde og råd.
I dag er den forskningspolitiske rådgivning nærmest atomiseret, og mange forskellige råd leverer reelt hver deres egen forskningspolitiske rådgivning og forslag til
overordnede strategier ud fra netop deres særlige interesser og udviklingsbehov.
Set fra den positive side giver det mange forskellige input til politikerne, men problemet er, at ingen reelt leverer en rådgivning, der uden skelen til sær- og sektorinteresser kan bidrage til nye fælles visioner for, hvordan dansk forskning styrker
sin position internationalt og sit bidrag til innovation i danske virksomheder. Derfor
er der brug for et nyt set-up.
Rådet kan etableres som et helt nyt råd eller tage udgangspunkt i det eksisterende
Danmarks Forskningspolitiske Råd, men rådet bør under alle omstændigheder have
flere internationale medlemmer og et uafhængigt og stærkere sekretariat med en
øget analysekapacitet. Rådets formål og opgaver skal være mere præcist formuleret end i den nuværende lovgivning, så rådet får grundlag for at give tværgående
rådgivning på strategisk niveau.
Og opgaverne står i kø: To vigtige og meget oplagte opgaver for et nyt styrket råd
vil være at rådgive politikerne om nye fælles forskningspolitiske mål og initiativer
for perioden efter 2012, hvor globaliseringsstrategien og midlerne til den udløber,
og om en samlet, konkret internationaliseringsstrategi for dansk forskning.

