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B e t æ n k n i n g  

o v e r  fors lag t i l  t ov  o m  æ n d r i n g  a f  l o v e n  o m  o p r e t t e l s e  a f  홢Rask-Ørsted 

Fondet46 ( D a n m a r k s  i n t e r n a t i o n a l e  v i d e n s k a b e l i g e  F o n d ) .  

홢 홢 I : : (Afgivet af udvalget den 4. maj 1954). 

Udvalget har holdt et samråd med under- 
visningsministeren, der i henhold til et øn- 
ske, der blev fremsat under lovforslagets 
1. behandling, har tilstillet udvalget den 

som bilag til udvalgets betænkning aftrykte 
redegørelse. 

Udvalget indstiller enstemmigt lovforsla- 
get til vedtagelse uforandret. 

Alsing Andersen, 
. I . .  ordfører. ' ',' 

Henry Christensen. . Einer-Jensen, 
' ' 홢 홢 홢 formand. 

Gottschalck-Hansen. 

Victor Gram- Boye - Hansen. Poul Hansen (Grenaa). Hvidberg. Per Hækkerup. 

. I Karlskov Jensen. Jørgen Jørgensen (Lejre), 
I ,홢 ' næstformand. 

Lorentzen. Martin. Frede Nielsen. 

Lars M. Olsen. Helga Pedersen. Rasting. 
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I 

Bilag. 

Undervisningsministeriet. 

København, den 28. april 1954. 1: . ' 

Ved første behandling i folketinget af 
forslaget til lov om ændring af loven om 
oprettelse af 홢Rask-Ørsted Fondet" (Dan- 
marks internationale videnskabelige Fond) 
vedtoges det at henvise lovforslaget til et 
udvalg på 17 medlemmer, idet man ønske- 
de at se nærmere på afgrænsningen mellem 
홢Rask-Ørsted Fondet"s, Statens alminde- 
lige Videnskabsfonds og Carlsbergfondets 
virksomhed med henblik på, om de samlede 
midler, der er til rådighed for disse fonds, 
er tilstrækkelige. 

Til belysning af disse spørgsmål skal jeg 
herved meddele det ærede udvalg følgende 
oplysninger: 

Carlsbergfondet, hvis formål er, a) driften 
af Carlsberg laboratoriet, b) fremme af de 
forskellige naturvidenskaber samt matema- 
tik, filosofi, historie og sprogvidenskab og 
c) driften af Det nationalhistoriske museum 
på Frederiksborg, har under fondets afdeling 
for videnskabelige understøttelser bevilget 
2 009 347 kr. 29 øre i året 1. oktober 1950홢 
30. september 1951 og 2 147 620 kr. 61 øre i 
året 1. oktober 1951-30. september 1952. 

Fondet, der er ganske uafhængigt af staten 
ledes af en af Videnskabernes selskab af 
dettes midte valgt direktion. 

De af staten oprettede videnskabelige fonds 
er det ved lov nr. 555 af 4. oktober 1919 
oprettede Rask-Ørsted Fond, det under det 
ved lov nr. 194 af 30. marts 1946 oprettede 
teknisk-videnskabelige forskningsråd høren- 
de fond og det ved lov nr. 215 af 7. juni 1952 
oprettede Statens almindelige Videnskabs- 
fond. 

Det teknisk-videnskabelige forskningsråd, 
hvis opgave det er. at medvirke til fremme 
og samordning af den teknisk-videnskabelige 
og erhvervsøkonomiske forskning til gavn for 

dansk erhvervsvirksomhed, disponerer over 
en finanslòvoevilling på 400 000 kr. årlig til 
gennemførelse af de af rådet udarbejdede 
planer for det teknisk-videnskabelige forsk- 
ningsarbejde, hvortil rådet iøvrigt selv søger 
midler tilvejebragt fra anden side. Endvidere 
disponerer. rådet over en finanslovbevilling 
på 100 000 kr. årlig til uddeling af stipendier 
til fortsættelse af unge videnskabsmænds 
uddannelse med teknisk-videnskabelig forsk- 
ning ̂ for øje. Afgrænsningen mellem 'det 
teknisk-videnskabelige forskningsråds og de 
øvrige fonds' områder er klart angivet allé- 
rede ved anvendelsen af ordet teknisk- 
videnskabelig. 

Statens almindelige Videnskab,s lond, der er 
oprettet til fremhiælpning af dansk, viden- 
skabelig forskning, navnlig på grundvidenska- 
bernes. område, disponerer over en finanslov- 
bevilling på 2 000 000 kr. årlig. I henhold 
til den om fondet udstedte kongelige an- 
ordning af 24. juni 1952 vil der af fondets 
midler navnlig kunne ydes støtte til følgende 
formål: 
a) Gennemførelse af større videnskabelige 

opgaver som f. eks. udgravninger, ekspe- 
ditioner og undersøgelser i marken eller 
i laboratorier; 

b) anskaffelse af specielle eller særlig kostbare 
videnskabelige hjælpemidler såsom in- 
strumenter eller litteraturværker; 

c) vederlag for midlertidig, videnskabelig 
eller ikke-videnskabelig assistance, der 
er påkrævet til gennemførelse af viden- 
skabelige opgaver; 

d) erhvervelse af studiemateriale, eksempel- 
vis håndskriftfotografier og forsøgsdyr; 

e) publikation af videnskabelige værker; 
f) studierejser, forså vidt disse foretages med 

henblik på en bestemt videnskabelig op- 
, gave; . 
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g) ydelse af bevillinger til danske videnskabs- 
mænd, der for en kortere tid har behov 
for aflastning for at kunne koncentrere 
sig om gennemførelsen af et videnskabe- 
ligt arbejde. 

Rask-Ørsted Fondet, hvis årlige rådigheds- 
beløb er 400 000 kr., har til formål at støtte 
dansk videnskab i forbindelse med mellemfolke- 
lig forskning, og dette formål søges navnlig 
fremmet ved bevillinger til sådanne viden- 
skabelige foretagender, der under dansk 
deltagelse eller ledelse iværksættes ved inter- 
nationalt samarbejde, til etablering og ved- 
ligeholdelse af, forbindelse mellem dansk 
videnskab og internationale videnskabelige 
organisationer, til oversættelse af danske vi- 
denskabelige arbéj der til et af hovedsprogene, 
til udgivelse af danske, skandinaviske og 
internationale, videnskabelige periodiske pu- 
blikationer på hovedsprogene, til indkaldelse 
af udenlandske videnskabsmænd som fore- 
dragsholdere, til ophold her for udenlandske 
videnskabsmænd for at deltage i videnska- 
beligt samarbejde med danske videnskabs- 
mænd og til studieophold og deltagelse i 
videnskabelige ekskursioner, møder, sympo- 
sier og kongresser i udlandet, for danske 
videnskabsmænd. 

I hovedsagen må disse formål også efter op- 
. rettelsen af Statens almindelige Videnskabs- 
fond påregnes at ville forblive specifikke 
for Rask-Ørsted Fondet. I de få tilfælde, hvor 
der både efter de for videnskabsf ondet og 
efter de for Rask-Ørsted Fondet gældende 
regler er mulighed for at yde støtte til et 
bestemt formål, må det påregnes, at, der 
vil udvikle sig en praksis for en hensigts- 
mæssig fordeling af sådanne formål mellem 
de to fonds. En udvikling i denne retning 
er allerede nu i gang. I enkelte tilfælde, 
navnlig hvor det drejer, sig om mere be- 
kostelige formål, træffer fondene, herunder 
også Carlsbergfondet, aftale om at yde be- 
villinger i fælleskab. 

Mellem Carlsbergfondet og Rask-Ørsted 
Fondet er kontakten og samarbejdet sikret 
ved selve loven om oprettelse af Rask-Ør- 
sted Fondet, hvori det bl. a. er fastsat, at 
Carlsbergfondets direktion blandt sine med- 
lemmer vælger eet medlem af Rask-Ørsted 
Fondets bestyrelse, og i henhold til Rask- 
Ørsted Fondets forretningsorden kan andra- 
gender, der efter fondets forretningsudvalgs 

skøn henhører under Carlsbergfondets om 
råde, direkte oversendes til Carlsbergfondets 
direktion, ligesom denne kan henvise an- 
dragender, der skønnes at henhøre under 
Rask-Ørsted Fondet, til dettes forretnings- 

; iidvalg. 
Forså vidt angår forholdet mellem Carls- 

bergfondet og Statens almindelige Viden- 
skabsfond, er videnskabsf ondets afgørelser 
henlagt til et sådant tidspunkt, at oplys- 
ninger om de af Carlsbergfondet givne be- 
villinger foreligger for videnskabsfondet, 
inden de, dertil indsendte ansøgninger af- 
gøres. i _ ... 

Mellem Statens almindelige Videnskabs- 
fond og Rask-Ørsted Fondet er den for- 
nødne kontakt formelt sikret ved fornævnte 
kongelige anordning om Statens almindelige 
Videnskabsf ond, idet det heri er pålagt viden- 
skabsfondets bestyrelse at holde sig i stadig 
og nær kontakt med Carlsbergfondet, Rask- 
Ørsted - Fondet, det teknisk- videnskabelige 
forsknÎngsrâq og andre fonds og instituti- 
oner, der yder støtte til videnskabelige 
arbejder, med henblik på et I sikre koordi- 
nering a f  de pågældende institutioners og 
videnskabsf ondets virksomhed. Rent praktisk 
er kontakten med Rask-Ørsted Fondet eta- 
bleret derved, at chefen for undervisnings- 
ministeriets 2. departement er medlem af 
såvel videnskabsfondets bestyrelse som af 
Rask-Ørsted Fondets bestyrelse og  forret- 
ningsudvalg, ligesom for tiden 2 videnskabs- 
mænd er medlemmer både af fagkommissioner 
under videnskabsfondet og af Rask-Ørsted 
Fondets bestyrelse. Desuden består der en 
nær kontakt mellem de 2 fonds' sekretaria- 
ter. / 

Foruden Carlsbergfondet og de fornævnte 
af staten oprettede fonds eksisterer der en 
række private fonds, fra hvilke støtte ydes 
til mere eller mindre specielle videnskabelige 
formål. Ved besvarelsen af spørgsmålene på 
såvel Rask-Ørsted Fondets som Statens al- 
mindelige Videnskabsfonds: ansøgningsske- 
maer må ansøgere imidlertid gøre rede for, 
hvorvidt de har opnået, har søgt, eller agter 
at søge tilskud fra anden side til det i deres 
ansøgning omhandlede formål. Såfremt be- 
svarelsen af disse spørgsmål giver anledning 
dertil, træder man fra de statslige fonds' 
side i forbindelse med vedkommende private 
fonds. løvrigt er der også i relation til nere 
større private - fonds , en direkte kontakt 
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gennem fælles bestyrelsesmedlemmer. Dette 
gælder for Rask-Ørsted Fondets vedkom- 
mende f. eks. med hensyn til Kong Chri- 
stian den X's Fond, hvoraf der til kulturelle 
formål, fortrinsvis gennem udforskning, fore- 
byggelse og bekæmpelse af sygdom, er be- 
vilget 212 450 kr. i 1951, 213 100 kr. i 1952 
og 233 434 kr. i 1953, og Danmark-Amerika 
Fondet, hvorfra der til studieophold i USA 
for danske (dog ikke alene videnskabsmænd) 
er bevilget 149 218 kr. i 1951, 144 690 kr. 
i 1952 og 170 762 kr. i 1953. 

Med hensyn til spørgsmålet om, hvorvidt 
de samlede midler, der er til rådighed for 
Carlsbergfondet, Rask-Ørsted Fondet og 
Statens almindelige Videnskabsfond, er til- 
strækkelige, kan jeg henvise til, at Carlsberg- 
fondets midler ganske vist vokser jævnt, 
men ikke i takt med prisniveauet og viden- 
skabens vækst. Derfor har Carlsbergfondet 
stærkt ønsket videnskabsfondets oprettelse 
og har ligeledes nu gennem sin repræsentant 
i Rask-Ørsted Fondets bestyrelse og forret- 
ningsudvalg meget anbefalet den ved lov- 
forslaget foreslåede forhøjelse af Rask-Ørsted 
Fondets midler. 

Som allerede oplyst i bemærkningerne til 

lovforslaget indgår der til Rask-Ørsted Fon- 
det en række velmotiverede ansøgninger, 
som det ikke er muligt at imødekomme 
indenfor fondets rådighedsbeløb. Det samme 
forhold gør sig gældende, forsåvidt angår 
Statens almindelige Videnskabsfond, hvor 
det totale ansøgte beløb i 1953 og 1954 har 
været henholdsvis 4,5 og 3,4 mill. kr., og 
vel er der blandt ansøgningerne altid nogle, 
som ikke ville blive bevilget, selv om fon- 
dene disponerede over tilstrækkelige midler 
hertil, men lige så givet er det, at der i ikke 
uvæsentligt omfang må gives helt eller delvis 
afslag på ansøgninger, som det ville være 
ønskeligt at kunne bevilge. En opgørelse 
over de samlede beløb, som der ikke har 
været tilstrækkelige midler til at bevilge, 
lader sig imidlertid ikke foretage nu, idet 
afgørelserne er truffet ved mundtlige for- 
handlinger i fondenes kommissioner, forret- 
ningsudvalg og bestyrelser, og idet det ikke 
af de kortfattede referater af disse møder 
altid fremgår, om man ville have givet be- 
villing, såfremt man havde haft yderligere 
midler til rådighed, eller om ansøgningerne 
under alle omstændigheder ville være blevet 
afslået helt eller delvis. 

Ju l .  Bomhol t .  

I J., Munck-Hansen, 
fm. 

Til det af folketinget nedsatte udvalg angående 
forslag til lov om ændring af loven om op- 
rettelse af 홢Rask-Ørsted Fondet" (Danmarks 
internationale videnskabelige Fond). 

44 Udvalgenes betænkninger m. m. 


