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Anbefalinger vedr. forskningsrådssystemet:
Fokus på sammenhængskraft, internationalisering og kvalitet
Videnskabsministeren har bedt et uafhængigt panel om at evaluere, om forskningsrådssystemet i sin organisation og sit formål lever op til sit formål. I morgen, onsdag den 24. juni 2009, fremlægges panelets anbefalinger på en åben konference,
men allerede nu kan de læses i det vedhæftede rapportudkast, som på forhånd er
udsendt til konferencedeltagerne.
Blandt panelets anbefalinger vil AC særligt henlede opmærksomheden på disse:
•

at bestyrelserne for Det Frie Forskningsråd samles i én bestyrelse, som har det
overordnede ansvar for udmøntning af midler og for at yde både forskningsfaglig og forskningspolitisk rådgivning. Der opereres fortsat med faglige forskningsråd og programkomitéer. Som konsekvens af etableringen af den nye bestyrelse
foreslås Koordinationsudvalg for Forskning nedlagt

•

at sekretariatsbistanden til de fondsudøvende dele af rådssystemet afkobles fra
Forsknings- og Innovationsstyrelsen og gives reference til den nye bestyrelse.

•

at en række af de små bevillingstyper, som Det Frie Forskningsråd traditionelt
har beskæftiget sig med, bortfalder, og at fondsfunktionen knyttet til Det Frie
Forskningsråd fremover overvejende støtter større projekter

•

at den nye bestyrelse strømliner ansøgningsprocedurer og –frister på tværs af
de faglige forskningsråd.

•

at Danmarks Forskningspolitiske Råd bevares som et uafhængigt forskningspolitisk organ men med nye internationale medlemmer og mere analytisk sekretariatsbistand. Rådet gives ansvar for overordnet forskningspolitisk rådgivning om
internationalisering af dansk forskning.

•

at der fastholdes et lavt loft for krav til forskningsinstitutionernes medfinansiering, og at forskningsfondene også skal følge dette princip.

•

at ansvaret for finansiering af forskeruddannelse placeres hos universiteterne

•

at det fremover gøres muligt at anvende anonyme bedømmere i systemet
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