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Helge Sander



Ministeren for videnskab, teknologi og udviklings besvarelse af spørgsmål S 
147 stillet af Per Clausen (EL) den 4. marts 2005 

Spørgsmål S 147

Vil ministeren tage initiativ til at sikre, at der igen kommer åbenhed i forbindelse 
med proceduren ved indstillinger til de videnskabelige råd?

Svar



Jeg forstår spørgsmålet således, at der spørges til åbenhed i forbindelse med proceduren ved 
udpegning af medlemmer til Det Frie Forskningsråds fem faglige forskningsråd.

Proceduren for udpegning af medlemmer til Det Frie Forskningsråds fem faglige 
forskningsråd er fastlagt i § 14 i lov nr. 405 af 28. maj 2003. Som beskrevet i 
bemærkningerne til loven (L 142 fremsat den 29. januar 2003) indkaldes forslag til 
medlemmer af de faglige forskningsråd ved offentlig indkaldelse. På baggrund af de 
indkomne forslag indhenter jeg forskningsfaglig rådgivning om den kommende 
sammensætning af de faglige forskningsråd fra bestyrelsen for Det Frie Forskningsråd, jf 
forskningsrådgivningslovens § 8, stk. 1. På basis af de indkomne forslag samt den 
forskningsfaglige rådgivning fra bestyrelsen for Det Frie Forskningsråd træffer jeg 
beslutning om udpegninger til de faglige forskningsråd.

Efter den tidligere forskningsrådgivningslov, jf. lovbekendtgørelse nr. 676 af 19. august 
1997 med senere ændringer, varetog de daværende seks statslige forskningsråd den 
forskningsfaglige rådgivning af mig i sager om udpegning af medlemmer til 
forskningsrådene i form af indstilling af medlemmer til forskningsrådene. 

Den nuværende forskningsrådgivningslov adskiller sig fra den foregående derved, at Det 
Frie Forskningsråd består af en bestyrelse og fem faglige forskningsråd. Det er bestyrelsens 
opgave at nedsætte og navngive det ønskede antal forskningsråd samt at fordele bevillinger 
mellem de faglige forskningsråd, jf. forskningsrådgivningslovens § 11. Herudover har 
bestyrelsen en rådgivningsfunktion overfor regeringen, Folketinget samt offentlige og 
private  institutioner, jf. forskningsrådgivningslovens § 8. De faglige forskningsråd bistår 
bestyrelsen for Det Frie Forskningsråd med rådgivningsfunktionen, jf, 
forskningsrådgivningslovens § 13. Det er derfor efter forskningsrådgivningsloven 
bestyrelsen for Det Frie Forskningsråd, der yder forskningsfaglig rådgivning til mig i sager 
om udpegning til de faglige forskningsråd, jf. forskningsrådgivningslovens § 8, stk. 1.

Der er naturligvis fuld åbenhed om proceduren ved udpegninger til de faglige forskningsråd 
med de undtagelser, som Offentlighedsloven fastsætter. Jeg kan oplyse, at ministeriet i 
forbindelse med de nyeste udpegninger til de faglige forskningsråd af 14. januar 2005 til 
aktindsigt har udleveret såvel forslag til medlemmer af de faglige forskningsråd som 
bestyrelsens forskningsfaglige rådgivning til mig med de undtagelser, som følger af 
hensynet til enkeltpersoner. 

I forbindelse med tidligere udpegninger til de daværende statslige forskningsråd har 
ministeriet til aktindsigt udleveret de indkomne forslag samt forskningsfaglig rådgivning til 
ministeren i form af indstillinger fra de daværende seks statslige forskningsråd med de 
undtagelser, som følger af hensynet til enkeltpersoner. 

Åbenhed om udpegning af medlemmer til de fem faglige forskningsråd pr. 14. januar 2005 
følger således samme principper, som blev anvendt i forbindelse med udpegning af 
medlemmer til de seks statslige forskningsråd efter den foregående 
forskningsrådgivningslov med de ændringer, der følger af den nugældende 
forskningsrådgivningslovs omorganisering af forskningsrådene.


