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F o r s l a g  
til 

Lov  o m  f o r s k n i n g s r å d  og P l a n l æ g n i n g s r å d e t  for  F o r s k n i n g e n .  

Fremsat den 4. februar 1972 af undervisningsministeren. 

§ 1. Til fremme af dansk forskning opret- 
tes fem forskningsråd og et Planlægningsråd 
for Forskningen. 

Stk. 2. Der oprettes forskningsråd for føl- 
gende områder: Naturvidenskaberne, læge- 
videnskaberne, jordbrugs- og veterinær- 
videnskaberne, samfundsvidenskaberne og 
de humanistiske videnskaber. 

§ 2. Forskningsrådene har inden for hver 
sit område til opgave: 

1. at rådgive offentlige myndigheder og 
institutioner, navnlig om den offentlige 
støtte til forskningen, udnyttelsen af forsk- 
ningsresultater og uddannelsen af forskere 
samt efter anmodning og i det omfang, 
rådene bestemmer, at rådgive i forsknings- 
anliggender for private institutioner og 
virksomheder, 

2. at følge udviklingen inden for dansk og 
udenlandsk forskning, uddannelsen af for- 
skere, det internationale forskningssam- 
arbejde samt Danmarks deltagelse heri, 

3. at støtte dansk forskning i henhold til 
indgivne ansøgninger, at tage initiativ til og 
støtte forskningsopgaver, som det skønnes 
påkrævet at søge løst, og at virke for en 
samordning af den danske forskningsindsats, 
herunder dansk deltagelse i internationalt 
f orskningssamarbej de. 

Stk.2. Rådene udarbejder hvert år be- 
grundede budgetforslag. 

Stk. 3. De beløb, der bevilges til forsk- 
ningsrådenes virksomhed, betragtes som 
rådighedssummer, således at de i enkelte år 
tlÍorbrugte beløb overføres til senere anven- 
delse. 

§ 3. Hvert forskningsråd består af mindst 
10 og højst 15 medlemmer, der beskikkes af 
undervisningsministeren. 

Stk. 2. Et flertal af, medlemmerne af 
hvert forskningsråd skal være forskere,, og 
mindst en trediedel af medlemmerne skal 
beskikkes efter indstilling af de institutioner 
m. v., hvortil de højeste uddannelser inden 
for det pågældende område er henlagt. 

Stk. 3. Rådenes forretningsorden skal 
godkendes af undervisningsministeren. 

§ 4. Planlægningsrådet for Forskningen 
har til opgave: 

1. at rådgive regeling og folketing i forsk- 
ningspolitiske anliggender, 

2. at virke for forskningens nyttiggørelse 
for samfundet, 

3. at fremsætte forslag om de midler, or- 
ganisationsformer m. v., der er påkrævet 
med henblik på udviklingen og udnyttelsen 
af dansk forskning, 

4. at tilvejebringe oversigter over den 
samlede danske forskningsvirksomhed, at 
udarbejde de nødvendige prognoser og at 
følge udviklingen inden for dansk og uden- 
landsk forskning, 

5. at udtale sig om forskningsrådenes 
budgetforslag. 

§ 5. Planlægningsrådet består af 15 
medlemmer, der beskikkes af undervis- 
ningsministeren. 8 medlemmer beskikkes i 
deres personlige egenskab, medens 7 med- 
lemmer beskikkes efter indstilling således: 

De 5 forskningsråd indstiller hver et med- 
lem, Danmarks teknisk-videnskabelige 

Undervisningsmin., 3. afd., 1. kt. j. nr. 1404/71. 
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Forskningsråd og Statens teknisk-viden- 
skabelige Fond indstiller tilsammen et med- 
lem, og Atomenergikommissionen indstiller 
et medlem. 

Stk. 2. Undervisningsministeren udpeger 
en formand blandt medlemmerne. 

StJc. 3. Planlægningsrådets forretnillgsor- 
den skal godkendes af undervisningsministe- 
ren. 

§ 6. Undervisningsministeren fastsætter 
nærmere regler om beskikkelse af medlem- 
mer til forskningsrådene og Planlægningsrå- 

det for Forskningen samt om rådenes virk- 
somhed og regnskabsaflæggelse. 

§ 7. Loven træder i kraft den 1. oktober 
1972. 

Stk. 2. Lov nr. 555 af 4. oktober 1919 om 
oprettelse af ,Rask-Ørsted Fondet" (Dant 
marks internationale videnskabelige fond) 
og lov nr. 206 af 31. maj 1968 om forsknings- 
råd ophæves. 

Stk. 3. Undervisningsministeren fastsætter 
nærmere regler om afvikling af de dispositio- 
ner, der er truffet af bestyrelsen for Rask- 
Ørsted Fondet. , 

. Bemærkninger til lovforslaget. 

Almindelige bemærkninger. 
I henhold til lov nr. 206 af 31. maj 1968 om forsk- 

ningsråd oprettedes et forskningsråd for hvert af 
følgende områder: Naturvidenskaberne, de humani- 
stiske videnskaber, samfundsvidenskaberne, lægevi- 
denskaberne samt jordbrugs- og veterinærvidenska- 
berne. 

Om lovforslagets fremsættelse og behandling 
henvises til Folketingstidende 1967-68, 2. samling, 
sp. 407, 1142, 3062 og 3195, tillæg A, sp. 781, B, 
sp. 353 og C, sp. 253. 

I henhold til lovens § 7 skal forslag om revision af 
loven fremsættes for folketinget senest i folketingså- 
ret 1971-72. 

Med henvisning hertil anmodede undervisnings- 
ministeriet i marts 1971 Forskningens Fællesudvalg 
(FFU) om til grundlag for denne revision at udar- 
bejde en indstilling, baseret på de erfaringer, der var 
indvundet såvel i FFU som i de 5 forskningsråd og 
centraludvalget med hensyn til den nuværende 
struktur. Man anmodede FFU om i overvejelserne 
at inddrage spørgsmålene om Rask-Ørsted Fondets 
fortsatte virksomhed, om den teknisk-videnskabe- 
lige forsknings placering i den samlede forsknings 
organisation, om den af Planlægningsrådet for de 
højere uddannelser i april 1970 afgivne betænkning 
vedrørende organisation og administration af ud- 
dannelsescentre samt spørgsmålet om oprettelse af 
et administrativt organ mellem de højere uddannel- 
sesinstitutioner og ministeriet eller anden form for 
central styring. 

FFU nedsatte et arbejdsudvalg, bestående af re- 
, præsentanter for FFU, de 5 forskningsråd, Dan- 

marks teknisk-videnskabelige Forskningsråd og fi- 
nansministeriet med den opgave at udarbejde ud- 

kast til den ønskede indstilling. På grundlag af ud- 
valgets arbejde har FFU i september 1971 frem- 
sendt en indstilling til undervisningsministeriet (bi- 
lag 1) tilligemed et forslag til lov om forskningsråd 
og Forskningens Fællesudvalg. 

Det hermed fremsatte lovforslag følger i alt væ- 
sentligt FFU's forslag. 

Undervisningsministeriet er enig med FFU i, at 
de af loven af 1968 omfattede forskningsråd, hvis 
oprettelse medførte ophævelse af Statens alminde- 
lige Videnskabsfond og visse af kommissionerne 
under Statens teknisk-videnskabelige Fond, i den 
forløbne tid efter omstændighederne har fungeret 
tilfredsstillénde og har indfriet forventningerne om 
en aktivisering af den danske forskningsindsats, 
først og fremmest gennem den øgede støtte samt de 
muligheder for en bedre koordination og samlet 
vurdering, rådene har kunnet give. Det må dog her 
tilføjes, at rådene i den forløbne tid har arbejdet 
under vanskelige forhold,. dels som følge af snævre 
finansielle rammer, der har begrænset rådenes mu- 
ligheder for at tage ønskelige initiativer, dels som ' 
følge af sekretariatets underbemanding. 

Alligevel peger de indvundne erfaringer på, at det 
vil være ønskeligt at foretage visse ændringer. Be- 
stemmelserne om forskningsrådenes opgaver og 
funktion berøres stort set ikke af disse ændringer, 
der tager sigte på en bedre kommunikation mellem 
rådene og det i 1965 administrativt nedsatte 
Forskriingens Fællesudvalg. Efter forslaget op- 
tages i loven bestemmelser om et organ, som man 
har valgt at kalde Planlægningsrådet for Forsknin- 
gen for derved at markere, at rådet dels fortsætter 
det hidtidige FFU's virksomhed, dels træder i ste- 
det for Forskningsrådenes Centraludyalg, der fore- 
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slås ophævet, jfr. bemærkningerne nedenfor til §§ 1 
og 4-5. I planlægningsrådet får repræsentanter for 
forskningsrådene sæde. Endvidere foreslås Rask- 
Ørsted Fondet ophævet, og dettes opgaver fremti- 
digt varetaget af forskningsrådene, jfr. bemærknin- 
gerne nedenfor til § 7. 

Ved behandlingen i folketinget af 1968-loven rej- 
stes spørgsmålet om en integration af Danmarks 
teknisk-videnskabelige Forskningsråd (DTVF) og 
Statens teknisk-videnskabelige Fond (STVF) i den 
foreslåede organisation, således at et teknisk forsk- 
ningsråd indgik på lige fod med de andre råd i 
denne organisation, og hvorved det forudsattes, at 
den særlige lovgivning om det teknisk-videnskabe- 
lige råd og fond samtidig ophævedes. En sådan re- 
form har også været genstand for overvejelser i for- 
bindelse med forberedelsen af nærværende forslag. 

Umiddelbart forekommer det rimeligt at samle 
bestemmelserne om samtlige statslige forskningsråd i 
én lov, idet det tekniske råd inden for sit område 
stort set har samme formål og beføjelser som de øv- 
rige råd. 

Repræsentanter for DTVF og STVF har indtræn- 
gende henstillet, at spørgsmålet om det teknisk-vi- 
denskabelige forskningsfelts integration i de øvrige 
forskningsråds administration udskydes til en se- 
nere lovrevision. Man finder, at der fortsat bør være 
en særskilt lovgivning for det teknisk-videnskabe- 
lige råcl og fond, idet adskillelsen mellem råds- og 
fondsopgaver inden for dette område har vist sig 
meget værdifuld og derfor ønskes opretholdt, lige- 
som det er ønskeligt, at der er en større repræsenta- 
tion af brugerinteresser i det teknisk-videnskabelige 
råd end i flertallet af de øvrige råd. Der er endvi- 
dere henvist til, at der i et udvalg i handelsministe- 
riet foregår overvejelser om teknologisk servicevirk- 
somhed, og dette udvalgsarbejde vil kunne få afgø- 
rende indflydelse på DTVF's og STVF's arbejdsop- 
gaver, hvorfor tidspunktet er uegnet for en om- 
lægning af en vel indarbejdet organisation som 
denne. 

Det er den overvejende opfattelse i FFU, at en 
integration af DTVF og STVF i forskningsorganisa- 
tionen vil være ønskelig på længere sigt. Under hen- 
syn bl. a. til, at samarbejdet i såvel centraludvalget, 
hvori DTVF og STVF er repræsenteret, som på 
sekretariatsplan hidtil har givet muligheder for en 
koordination, har udvalget ikke ment, at det ved 
fremsættelsen af det foreliggende forslag bør fore- 
slå ændringer i DTVF's og STVF's nuværende 
status, idet det tekniske områdes tilknytning til de 
øvrige råd i henhold til § 5 fortsat vil blive sikret 
ved DTVF's og STVF's repræsentation i Planlæg- 
ningsrådet for Forskningen. 

Regeringen tillægger en bedre samlet planlægning 
og prioritering af forskningsindsatsen afgørende 
betydning. Da denne helhedsplanlægning primært 
forudsættes varetaget via planlægningsrådet, hvori 
DTVF og STVF i fremtiden vil være repræsenteret, 
har man dog under indtryk heraf fundet indtil 
videre at burde udskyde spørgsmålet om en ophæ- 
velse af loven om det teknisk-videnskabelige råd og 
fond på resultaterne af overvejelserne i det under 
handelsministeriet nedsatte udvalg. Dette udvalg 
beskæftiger sig med forholdene på en række insti- 
tutter, som formidler forskningsresultater og anden 
teknisk viden til erhvervslivet; det drejer sig bl. a. 
om forskningsinstitutter, der modtager støtte fra 
DTVF. Når dette udvalgsarbejde er afsluttet, vil 
regeringen påny overveje en integration af det tek- 
nisk-videnskabelige område. 

Man vil fremme en yderligere koordinering og 
udbygning af samarbejdet på sekretariatsplan, hvil- 
ket vil kunne gennemføres uden lovændring. Man 
forudsætter endvidere, at Planlægningsrådet for 
Forskningen i sine samlede overvejelser inddrager 
det teknisk-videnskabelige område. 

Det foreliggende lovforslag omfatter alene æn- 
dringer i forskningsorganisationens struktur og in- 
debærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser, 
idet det er forudsat, at forskningsrådenes rådigheds- 
summer m. v. som hidtil bevilges på de årlige finans- 
love. En forøgelse af bevillingerne til disse formål 
må dog anses for fornøden, hvis rådene skal kunne 
løse deres opgaver på rimelig måde. Nedenfor er 
anført en oversigt over de faktiske bevillinger til de 
videnskabelige råd og fonde i finansåret 1971-72, de 
på finanslovforslaget 1972-73 optagne beløb samt 
de i budgetoverslagene til og med 1974-75 foreløbigt 
afsatte rammer. 

I finansårene 1971-72 til 1974-75 drejer det sig 
om følgende beløb (afrundet): 

FFU -p £ekn,ist 
råd) (planl. Rask- videnskabe- og 

forsknings- Ørsted lig (DTVF forskning I alt Fondet og 
STVF) 

mill. kr. mill. kr. mill. kr. mill. kr. 

1971-72 . . . .  43,0 1,9 23,9 68,8 
1972-73.... 51,5 1,9 26,3 79,7 
1973-74 58,7 28,2 86,9 
1974-75 . . . .  64,5 30,2 94,7 

Tallene er baseret på løn- og prisniveau pr. 1. 
april 1970 og medtager også udgifterne til driften af 
sekretariatet m. v. og eventuelle honorarer til råde- 
nes medlemmer. 

Lovforslagets gennemførelse vil ikke medføre 
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administrative merudgifter for undervisningsmini- 
steriets departement. 

I FFU's indstilling (bilag 1) er spørgsmålet om 
Forskningssekretariatets opgaver og status omtalt. 
Det er undervisningsministeriets opfattelse, at der 
bør ske en styrkelse af sekretariatet, således at vare- 
tagelsen; af forskningsadministrative opgaver i vi- 
dest muligt omfang samles i dette. Man lægger vægt 
på, at såvel de enkelte forskningsråd som planlæg- 
ningsrådet er i stand til at fremlægge alternative 
forslag, der giver reelle valgmuligheder. Også for at 
kunne opfylde - dette krav 홢 i hvert faldforsavidt 
angår budgetmæssige indstillinger 홢 må en udvi- 
delse af sekretariatets medarbejderstab imidlertid 
overvejég, 

Der er, i samarbejde med administrationsdeparte- 
mentet, iværksat generelle overvejelser om en om- 
lægning af undervisningsministeriets organisations- 
struktur^ I overvejelserne indgår også undetvis-" 
ningsdirektoraternes forhold, herunder spørgsmålet 
om et direktorat for de højere og videregående ud- 
dannelser; 홢 En ændring af Forskningssekretaria- 
tets administrative struktur og status må ses i 
sammenhæng hermed, hvorfor der ikke i forbindelse 
med lo-rlorslaget fremsættes noget konkret forslag 
herom. 

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser. 

En sammenstilling af bestemmelserne i lovforsla- 
get med de, dertil svarende bestemmelser i lov nr. 
206 af 31. maj 1968 er medtaget som bilag 3. 

Til § 1. 
Forskningens Fællesudvalg (FFU), der oprettedes 

i henhold til en regeringsbeslutning i september 
1965, skal ifølge sit kommissorium rådgive regering 
og folketing i forskningspolitiske anliggender ud fra 
almene hensyn. Et tilsvarende rådgivende organ 
findes i dé fleste vesteuropæiske lande, således i alle 
de nordiske lande. I FFU er forskningen, erhvervsli- 
vet og centraladministrationen repræsenteret. Med- 
lemmerne er beskikkede i deres personlige egenskab. 
De repræsenterer således ikke de institutioner eller 
styrelser, hvortil de er knyttet, men er udpeget un- 
der hensyn til den sagkundskab, de besidder. 

Vedtagelsen af lov nr. 206 af 31. maj 1968 gav 
ikke anledning til gennemførelse af en ændret status 
for 홢 FFU, uanset oprettelsen af Forskningsrådenes 
Gentråludvalg. Dels havde 'centraludvalget i hen- 
hold til loven begrænsede opgaver som et koordine- 
rende organ, dels fandtes FFU på dette tidspunkt 
at have virket i så relativt 홢 kort tid, at det ikke ville 

Være rimeligt at, stille forslag om ændringer. Endvi- 
dere befrygtede man, at en integration af centralud- 
valgets og FFU's funktioner i ét organ kunne med- 
føre, at FFU i for høj grad blev identificeret med 
forskningsrådene, således at man i det lange løb 
kunne drage FFU's stilling som et uafhængigt råd- 
givende organ, der skal bedømme forskningen i en 
større sammenhæng, i tvivl. ; 

På baggrund af de siden lovens ikrafttræden ind- 
vundne erfaringer har man fundet det naturligt i 
lovforslaget at optage bestemmelser om et Planlæg- 
ningsråd for Forskningen. Dette råd vil ud over; 
de til FFU hidtil henlagte opgaver i en vis udstræk- 
ning overtage funktioner fra centraludvalget, der 
foreslås ophævet. Der henvises til bemærkningerne 
til § 4. 

Til § 2 . .  7  7 "  
Stk. 1. 
Ad nr. 1. Man har ønsket i lovens tekst udtrykke- 

ligt at nævne forskningsresultaternes udnyttelse 
samt uddannelsen af forskere som væsentlige inte- 
resseområder for forskningsrådene. 

Man har endvidere foretaget en mindre ændring 
vedrørende rådenes rådgivningskompetence, idet 
disse efter forslaget også kan rådgive offentlige in- 
stitutioner, selv om disse ikke har anmodet herom. 
Baggrunden for ændringen er først og fremmest, at 
sondringen mellem 홢myndigheder" og 홢institutioner" 
ikke er så klar, at man herpå kan basere en forskel i 
rådenes kompetence. '' 

Ad nr. 2. Udarbejdelsen af samlede oversigter, 
således først og fremmest periodiske kortlægninger, 
af hele den danske forskningsindsats, er henlagt til 
Planlægningsrådet for Forskningen, jfr. § 4, hvilket 
imidlertid ikke hindrer forskningsrådene i at fore-, 
tage de mere specielle kortlægninger og , statistiske 
analyser, som de. finder nødvendige for deres virk- 
somhed. , , , 

Ad nr. 3. Bestemmelsen svarer i sammenfattet; 
form til den gældende lovs nr. 3-5. 

Stk. 2. 
Man har ønsket i lovens tekst at fremhæve budget- 

udarbejdelsen som' ét nødvendigt grundlag for den 
politiske beslutning vedrørende bevillingernes forde- 
ling på de enkelte råd. : >! 
홢 Da rådenes status som autonome organer ønskes 
opretholdt, er det nødvendigt, at det enkelte ràdsi 
budget forelægges for og bedømmes af de bevilgende 
myndigheder. Den omstændighed, at planlægnings- 
rådet i henhold til § 4 har til opgave at udtale sig 
öIll rådenes budgetter, bør således ikke medføre, at 
disse budgetter ikke i deres oprindelige form præ- 
senteres for myndighederne. 
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Stk. 2. 
Nærmere regler om udpegelse af medlemmer til 

forskningsrådene forudsættes fastsat af undervis- 
ningsministeren, jfr. § 6. 

Ved denne udpegelse bør lovens krav om forsker- 
repræsentation respekteres ikke alene numerisk, 
men også kvalitativt. For alle råds vedkommende 
vil det være naturligt, at den overvejende del af 
medlemmerne er forskere, og et simpelt flertal af 
forskere vil således ikke være tilstrækkeligt. Det bør 
endvidere ved beskikkelsen sikres, at de pågældende 
repræsentanter for forskningen har dokumenteret 
deres kvalifikationer ved en videnskabelig produk- 
tion. 

Ved udpegelsen bør der desuden lægges vægt på, 
at der opnås en alsidig fagpræsentation inden for de 
områder, der henhører under det pågældende råd. 
Det må i denne forbindelse fremhæves, at den om- 
stændighed, at et rådsmedlem er indstillet af en in- 
stitution, ikke betyder, at medlemmet repræsente- 
rer den pågældende institution. Rådenes funktioner 
gør det påkrævet at lade faglige hensyn være afgø- 
rende ved rekrutteringen. 

Til ß 4 og 5. 
Efter forslaget ophæves Forskningsrådenes Cen- 

traludvalg, og der optages i loven bestemmelser om 
Planlægningsrådet for Forskningen. Dette organ får 
efter den foreslåede fusion mellem FFU og central- 
udvalget repræsentanter for de af loven omfattede 
5 forskningsråd, DTVF, STVF og atomenergikom- 
missionen. Dette forslag til ændring af den eksi- 
sterende organisation skyldes ønsket om at opnå 
en forenkling og at skabe bedre kontakt mellem 
forskningsrådene og planlægningsrådet. 

Ved at give forskningsrådenes repræsentanter lej- 
lighed til at deltage i planlægningsrådets arbejde vil 
mulighederne for en inddragelse af rådenes eksper- 
tise blive stærkt øgede. Dette vil være af den største 
værdi for rådet ved behandlingen af dets opga- 
ver, og forskningsrådene vil ved at deltage i plan- 
lægningsrådets arbejde få øgede forudsætninger for 
at bidrage til forskningens samfundsmæssige nyttig- 
gørelse. 

Ved beskrivelsen af planlægningsrådets opgaver 
er der taget hensyn til den omstændighed, at forsk- 
ningsrådene foreslås repræsenteret i rådet. Således 
giver denne repræsentation rådet en bedre mulig- 
hed, end det eksisterende FFU har, for at virke 
for en samfundsmæssig nyttiggørelse af forskningen, 
jfr. punkt 2, og repræsentationen af rådene i plan- 
lægningsrådet giver bedre forudsætninger for til- 

fredsstillende behandling af budgetforslag fra 
rådene, jfr. punkt 5. 

Det har været anført imod den foreslåede æn- 
dring, at denne kan bidrage til at gøre planlæg- 
ningsrådet mindre uafhængigt af forskningsrådene 
og derved mindre egnet til at forfægte synspunkter, 
der tager almene hensyn. Selv om denne indvending 
synes at måtte tillægges mindre vægt end hensynet 
til den foran nævnte forenkling og bedre kommuni- 
kation, som forslaget må formodes at give, har man 
anset det for rigtigt at lade de personligt beskikkede 
medlemmer udgøre et flertal. Det er tanken, at disse 
홢personlige" medlemmer ikke alene skal være viden- 
skabsmænd eller egentlige forskere. Man vil ved 
udvælgelsen lægge vægt på, at der sikres repræsen- 
tation fra et bredt udsnit af samfundet for derved 
at undgå risikoen for, at rådet unddrages den for 
dets virksomhed helt nødvendige kontakt med alle 
samfundsgrene. Det vil herunder være naturligt, at 
et af medlemmerne vælges blandt de uddannelsessø- 
gende under videnskabelig uddannelse. 

Visse af de i henhold til den gældende lovs § 5 til 
centraludvalget henlagte opgaver er ikke omtalt 
blandt de opgaver, der efter forslaget henlægges til 
planlægningsrådet. Det må understreges, at visse 
fællesopgaver for forskningsrådene, især af praktisk, 
teknisk karakter, vil være uden interesse for plan- 
lægningsrådets varetagelse af sine opgaver og derfor 
bør kunne drøftes mellem forskningsrådene uden for 
planlægningsrådet i en snævrere kreds eller i ar- 
bejdsudvalg, hvis sammensætning vil være afhængig 
af den enkelte sag, typisk i form af et samarbejde 
mellem formændene for de 5 forskningsråd, som i 
øvrigt uanset centraludvalgets eksistens også i den 
forløbne tid har måttet træde sammen til afgørelse 
af spørgsmål af fælles interesse. Ved sådanne 
formandsmøder, hvori også formændene for DTVF, 
STVF og Atomenergikommissionen kan deltage, bør 
informationer om de enkelte råds virksomhed ud- 
veksles, og man bør drøfte samarbejdet mellem råde- 
ne i anliggender, der berører mere end et enkelt råds 
område, herunder sikre, at forskning henhørende 
under flere forskningsråd fremmes; endvidere bør 
eventuelle reservebeløb kunne fordeles ved en aftale 
mellem rådenes formænd. Hensigten med disse 
møder er dog isæi at løse en række praktiske ekspe- 
ditionsmæssige problemer, således at man opnår den 
størst mulige ensartethed i rådenes administration. 

Til § 7. 
Stk. 2. 
Da de Rask-Ørsted Fondet tillagte beføjelser alle 

kan varetages af forskningsrådene i henhold til det ud- 
arbejdede lovforslag, har man ikke fundet det rime- 

119 Fremsatte lovforslag (undt. finans- og tillægsbev.lovforslag). 
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ligt at opretholde dette særlige fond. Under hensyn 
til den praksis, som har udviklet sig siden forsk- 
ningsrådenes oprettelse vedrørende opgavefordelin- 
gen mellem fondet og rådene, vil fondets nedlæg- 
gelse imidlertid medføre, at rådene må tage visse 
nye opgaver op, således i første række støtte til 
oversættelser og publikation af danske videnskabe- 
lige afhandlinger og til tidsskrifter, samt støtte til 
rejser og til dansk deltagelse i symposier og kongres- 
ser, også til sådanne, der ikke kan betragtes som et 
led i direkte gennemførelse af egentlige videnskabe- 
lige opgaver. Bevillingerne til Rask-Ørsted Fondet 
forudsættes som nævnt ovenfor overført til de i 
denne lov omhandlede forskningsråd. 

I den som bilag 2 optagne udtalelse af 23. septem- 

ber 1971 fra Rask-Ørsted Fondets forretningsud- 
valg gives der udtryk for bekymring for, at de til 
fondet henlagte opgaver vil blive tilgodeset i mindre 
omfang end hidtil ved en ophævelse af fondet og 
henlæggelse til rådene af fondets opgaver. Bl. a. 
under henvisning hertil og til fondets ekspertise 
inden for dets specielle område finder forretningsud- 
valget ikke, at en ophævelse er hensigtsmæssig. 

Undervisningsministeriet har fuld forståelse for 
de af Rask-Ørsted Fondets forretningsudvalg frem- 
førte synspunkter, men mener ikke desto mindre at 
måtte gå ind for en ophævelse af fondet, idet man 
ved sammensætningen af de enkelte råd vil søge at 
sikre, at de til fondet henlagte funktioner fortsat 
kan varetages på betryggende måde. 



1893 Bilag til f. t. 1. om forskningsråd og Planlægningsrådet for Forskningen. 1894 

FORSKNINGENS FÆLLESUDVALG 
September 1971. 

Bilag 1. 

Til Undervisningsministeren 

Indstilling vedrørende ændring af lov nr. 206 af 31. maj 1968. 

I skrivelse af 11. marts 1971 har under- 
visningsministeriet anmodet Forskningens 
Fællesudvalg (FFU) om at udarbejde en 
indstilling, som kan danne grundlag for en 
revision af lov nr. 206 af 31. maj 1968 om 
forskningsråd. Man har samtidig anmodet 
FFU om at vurdere, hvorvidt spørgsmålet 
om Rask-Ørsted Fondets fortsatte virksom- 
hed bør tages op til overvejelse ud fra de 
indhøstede erfaringer vedrørende arbejdsop- 
gavernes fordeling på henholdsvis fondet og 
forskningsrådene. Man har endvidere anmo- 
det FFU om at være opmærksom på et 
eventuelt behov for justeringer i lovgivnin- 
gen vedrørende Danmarks teknisk-viden- 
skabelige Forskningsråd (DTVF) og Statens 
teknisk-videnskabelige Fond (STVF). Man 
har endelig henvist til betænkningen vedrø- 
rende organisation og administration af 
uddannelsescentre afgivet af Planlægnings- 
rådet for de højere Uddannelser i april 1970, 
samt at det i betænkninger afgivet af folke- 
tingsudvalg vedrørende visse universitets- 
forhold er pålagt undervisningsministeriet 
at fremskynde overvejelserne om oprettelse 
af et administrativt organ mellem de højere 
uddannelsesinstitutioner og ministeriet eller 
anden form for central styring. 

På foranledning af ministeriets skrivelse 
nedsatte FFU et arbejdsudvalg bestående af 
professor P. Nørregaard Rasmussen, direk- 
tør P. von Magnus og afdelingschef Bj. 
Brynskov fra FFU, professor H. Holter fra 
Statens naturvidenskabelige Forskningsråd 
(SNF) (formand), professor U. Lassen fra 
Statens lægevidenskabelige Forskningsråd 
(SLF), professor S. Dalgaard-Mikkelsen fra 
Statens jordbrugs- og veterinærvidenskabe- 
lige Forskningsråd (SJVF), professor K. 
Waaben fra Statens samfundsvidenskabe- 

lige Forskningsråd (SSF), professor K. 
Hannestad fra Statens humanistiske Forsk- 
ningsråd (SHF), direktør H. Brüniche-Olsen 
fra DTVF, samt departementschef Erik Ib 
Schmidt. På grundlag af dette udvalgs ar- 
bejde har FFU vedtaget at indstille til mini- 
steriet, at det medfølgende lovudkast med 
bemærkninger danner grundlag for ministe- 
riets overvejelser vedrørende lovrevisionen. 

Efter forslaget er hovedændringerne føl- 
gende: Foruden bestemmelserne om forsk- 
ningsrådene indeholder loven bestemmelser 
om Forskningens Fællesudvalg, der dels 
fortsætter det i september 1965 administra- 
tivt nedsatte FFU's virksomhed, dels træ- 
der i stedet for Forskningsrådenes1Central- 
udvalg. Bestemmelserne om dette sidste 
udvalg udgår således af loven. I det nye 
Forskningens Fællesudvalg får repræsentan- 
ter for forskningsrådene sæde. Endvidere 
foreslås Rask-Ørsted Fondet ophævet og 
dette fonds beføjelser fremtidigt varetaget 
af forskningsrådene. 

Idet man til orientering for ministeriet 
fremsender referat af FFU's plenarmøde 
den 18. august 1971, skal man i det følgende 
redegøre for baggrunden for de foreslåede 
ændringer samt for væsentligere forhold 
fremdraget under arbejdsudvalgets og 
FFU's behandling af sagen. Denne redegø- 
relse falder i 3 afsnit, nemlig: 

1. Rådenes forhold og kompetence, herun- 
der DTVF, STVF og Rask-Ørsted Fon- 
det. 

2. Baggrunden for forslaget om det forsk- 
ningspolitiske udvalgs (FFU's) fremti- 
dige sammensætning og status samt for 
forslaget om centraludvalgets ophævelse. 

3. Sekretariatsforholdene. 
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Ad 1. Rådenes forhold og kompetence, herun- 
der DTVF, STVF og Rask-Ørsted Fondet 
a) Indvundne erfaringer i forbindelse med 
rådenes virksomhed i de første år efter 1968- 
lovens ikrafttræden taler for, at fordelingen 
af fagområder på de enkelte råd har været 
rimelig. Den svarer også stort set til opbyg- 
ningen i de fleste andre vesteuropæiske lan- 
de. Principielt kunne man indvende, at me- 
dens inddelingen for visse råds vedkom- 
mende (det naturvidenskabelige, det huma- 
nistiske og det samfundsvidenskabelige) er 
baseret på discipliner, er den for andre råds 
vedkommende (det lægevidenskabelige og 
det jordbrugs- og veterinærvidenskabelige 
forskningsråd) hovedsageligt forankret i de 
pågældende videnskabers formål og anven- 
delse. Det har imidlertid vist sig i den for- 
løbne tid, at et åbent samarbejde mellem 
rådene tilfredsstillende kan sikre støtte af 
sådan forskning, som vedrører flere råd, og 
også kan sikre en tilfredsstillende fordeling 
af opgaverne mellem de enkelte råd. Man 
indstiller derfor, at fordelingen af fagområ- 
der på de i loven omhandlede råd oprethol- 
des uændret. 

Det skal nævnes, at man i denne forbln- 
delse har behandlet en til undervisningsmi- 
nisteriet fremsendt henvendelse fra Dan- 
marks Lærerhøjskole om oprettelse af et 
særligt forskningsråd for den psykologiske 
og pædagogiske forskning. Samtidig har 
Lærerhøjskolen indstillet, at den særlige 
indsigt og erfaring, der findes ved Lærerhøj- 
skolen som pædagogisk læreanstalt, i højere 
grad udnyttes i forskningsrådenes arbejde, 
og at socialpsykologiske og socialpædagogi- 
ske opgaver i fremtiden behandles i det 
samfundsvidenskabelige forskningsråd med 
repræsentation for sagkundskab på disse fel- 
ter placeret i rådet. Såfremt alle ansøgnin- 
ger om støtte til psykologiske og pædagogi- 
ske forskningsaktiviteter fortsat henføres til 
det humanistiske forskningsråd, foreslår 
Lærerhøjskolen, at der i dette råd optages 
to sagkyndige fra Lærerhøjskolen, således at 
såvel den psykologisk-pædagogiske som den 
humanistiske og dermed den fagligt pæda- 
gogiske sagkundskab bliver repræsenteret. 

FFU er af den opfattelse, at den psykolo- 
gisk-pædagogiske forskning har stor betyd- 
ning, og at man ved beskikkelsen af med- 
lemmer til forskningsrådene bør have Læ- 
rerhøjskolens henvendelse i erindring, men 

mener ikke, at det vil være tilrådeligt at 
oprette et forskningsråd specielt for det 
psykologisk-pædagogiske område. Selv om 
psykologien og pædagogikken har berørings- 
flader til mere end ét forskningsråd, kan det 
samme siges om en række andre fag, og kon- 
sekvenserne af oprettelsen af et forsknings- 
råd baseret alene på varetagelsen af et en- 
kelt eller enkelte fags interesser ville blive 
uoverskuelige. 

Hvis et råd ikke mener at kunne dække et 
område tilfredsstillende, kan det nedsætte et 
ad hoc udvalg, som kan bistå rådet på det 
pågældende område. En sådan løsning har 
tidligere været benyttet og vil uden tvivl 
også kunne benyttes for det psykologisk- 
pædagogiske område. 

b) Ud fra rationelle synspunkter ville det 
være naturligt at inkorporere bestemmel- 
serne om DTVF og STVF i loven om statens 
forskningsråd, og en sådan tanke rejstes 
også i forbindelse med 1968-lovens behand- 
ling i folketinget. DTVF og STVF har inden 
for deres områder stort set samme formål og 
beføjelser som de øvrige råd. 

Repræsentanter for DTVF og STVF har 
imidlertid tilkendegivet, at forskellige for- 
hold gør det ønskeligt ikke på dette tids- 
punkt at foretage en integration. Man har 
herunder særlig henvist til, at adskillelsen 
mellem råds- og fondsopgaver inden for det 
teknisk-videnskabelige område har vist sig 
meget værdifuld og derfor ønskes opret- 
holdt. Endvidere har man peget på, at en 
større repræsentation af brugerinteresser er 
ønskelig i det tekniske råd end i flertallet af 
de øvrige råd, idet udnyttelsen af den tek- 
nisk-videnskabelige forskning og teknolo- 
gien for dette råds vedkommende spiller en 
dominerende rolle. 

Det er FFU's opfattelse, at disse syns- 
punkter også vil kunne tilgodeses, hvis der 
skete en integration af DTVF og STVF i 
den øvrige forskningsrådsorganisation. 

Det er imidlertid en overvejende opfat- 
telse i FFU, at man ikke ved denne lovrevi- 
sion bør foreslå ændringer i DTVF's og 
STVF's nuværende status. Der skal især 
henvises til, at samarbejdet i centraludval- 
get, hvori DTVF og STVF er repræsenteret, 
og på sekretariatsplan har givet muligheder 
for den nødvendige koordination, og at 
denne udvikling vil kunne fortsættes og 
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udbygges også efter lovændringen såvel via 
det omdannede FFU som gennem de ufor- 
melle møder mellem rådenes formænd, jvf. 
bemærkningerne til lovforslagets § 4. 

Der kan endvidere henvises til, at der i et 
udvalg under handelsministeriet i øjeblikket 
foregår overvejelser om de teknologiske vi- 
denskaber, som vil kunne få væsentlig ind- 
flydelse på DTVF's og STVF's status. 

På længere sigt må en sammensmeltning 
af administrationen for alle 6 forsknings- 
rådsfelter dog anses for særdeles ønskelig ud 
fra såvel rationelle som samarbejdsmæssige 
grunde. 

c) Rask-Ørsted Fondet, der oprettedes i 
1919, har til formål at støtte dansk viden- 
skab i forbindelse med mellemfolkelig forsk- 
ning. De i fundatsen for fondet nævnte akti- 
viteter, herunder støtte af dansk deltagelse 
ved internationalt samarbejde, oversættelse 
af danske videnskabelige arbejder til et 
hovedsprog, støtte til ophold for uden- 
landske videnskabsmænd i Danmark samt 
støtte til danske videnskabsmænds studie- 
ophold og deltagelse i videnskabelige kon- 
gresser m. v. i udlandet, ligger i alt væsent- 
ligt i henhold til den gældende lov om forsk- 
ningsråd inden for rådenes kompetence. Ved 
behandlingen af 1968-loven i folketinget rej- 
stes da også spørgsmålet om en integration 
af Rask-Ørsted Fondet i den nye organisati- 
on, men det blev besluttet i overensstem- 
melse med det foreliggende lovforslag at 
udskyde overvejelserne vedrørende en even- 
tuel ændring til den kommende lovrevision. 

Man har i overensstemmelse med under- 
visningsministeriets ønske herom drøftet 
sagen med repræsentanter for Rask-Ørsted 
Fondet.. Det var disses opfattelse, at det 
ville være betænkeligt at gå ind for en ned- 
læggelse af fondet. Man henviste til, at rå- 
dene ikke burde have monopol på behand- 
ling af ansøgninger om støtte til videnska- 
ben, og til den specielle ekspertise, som 
Rask-Ørsted Fondets bestyrelse og sekreta- 
riat havde opnået inden for fondets specielle 
område, og man understregede, at en over- 
førsel af disse opgaver fra fondet til rådene 
ville betyde en væsentlig administrativ be- 
lastning for Forskningssekretariatet. Selv 
om disse synspunkter må tillægges vægt, er 
man dog af den opfattelse, at hensynet til 
mulighederne for en ensartet behandling af 

ansøgninger i forbindelse med dansk delta- 
gelse i international forskning samt dermed 
til en prioritering ud fra en helhedsvurde- 
ring, bl. a. af balancen mellem den nationale 
og den internationale aktivitet inden for det 
enkelte råds område, må tillægges en større 
vægt. Man har derfor foreslået, at Rask- 
Ørsted Fondet nedlægges, og at dets opga- 
ver overføres til rådene. Denne ændring vil 
imidlertid medføre, at rådene må tage visse 
nye opgaver op, således i første række støtte 
til oversættelser og publikation af danske 
videnskabelige afhandlinger og til tidsskrif- 
ter samt støtte til rejser til symposier og 
kongresser, også til sådanne, der ikke kan 
betragtes som et led i gennemførelsen af 
egentlige videnskabelige opgaver. Disse 
opgaver vil stille øgede krav til såvel råde- 
nes økonomi og arbejdsindsats som til 
F orskningssekretariatet. 

Professor Blatt har tilkendegivet, at han 
ikke kan tiltræde forslaget om Rask-Ørsted 
Fondets nedlæggelse og har henvist til, at en 
nærmere begrundelse for standpunktet vil 
fremkomme i en senere skrivelse fra fondets 
forretningsudvalg til undervisningsministe- 
riet. 

d) Man har ment at kunne blive stående ved 
det i loven fastsatte antal af rådsmedlem- 
mer, nemlig 10-15, men erfaringerne taler 
for, at det ikke vil være rimeligt at opret- 
holde det samme medlemstal for alle rådene, 
men inden for den nævnte ramme fastsætte 
det enkelte forskningsråds medlemstal i 
overensstemmelse med dettes særlige behov. 
En indstilling herom samt om medlemmer- 
nes udpegelse vil blive udarbejdet i forbin- 
delse med udformningen af bekendtgørelsen 
vedrørende forskningsrådenes sammensæt- 
ning. 

Man har også drøftet, hvorvidt man i lo- 
ven burde gå videre med hensyn til en for- 
mulering af de kvalifikationskrav, der bør 
stilles til medlemmerne, men har også her 
ment, at man burde blive stående ved den 
gældende bestemmelse, hvorefter et flertal 
af medlemmerne skal være forskere. For alle 
råds vedkommende vil det dog være natur- 
ligt, at et betydeligt flertal af medlemmerne 
er forskere. Det bør ved beskikkelsen sikres, 
at de pågældende repræsentanter for forsk- 
ningen har dokumenteret deres kvalifikatio- 
ner ved en videnskabelig produktion. 
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e) Nedenfor under 2 beskrives baggrunden 
for forslaget om at optage bestemmelser i 
loven om FFU's virksomhed samt forslaget 
om centraludvalgets ophævelse. Centralud- 
valget har imidlertid efter den gældende lov 
en række funktioner, som ikke henlægges til 
det nye Forskningens Føllesudvalg, idet der 
er tale om funktioner i forbindelse med den 
interne koordination mellem rådene. Man 
har ved forberedelsen af lovforslaget drøf- 
tet, hvorvidt man i loven skulle optage en 
bestemmelse om et forretningsudvalg bestå- 
ende af formændene for de 5 forskningsråd 
med henblik på en sådan koordination, men 
man har fundet en sådan løsning unødven- 
dig tung i organisatorisk henseende. Imid- 
lertid må det understreges, at vigtige fælles- 
opgaver for rådene bør kunne drøftes mel- 
lem disse uden for FFU, og man har derfor i 
bemærkningerne til lovforslaget udtrykke- 
ligt omtalt nødvendigheden af et sådant 
samarbejde mellem formændene for de 5 
forskningsråd, som i øvrigt uanset central- 
udvalgets eksistens også i den forløbne tid 
har måtte træde sammen til afgørelse af 
spørgsmål af fælles interesse. Når det skøn- 
nes hensigtsmæssigt, vil også formændene 
for DTVF, STVF og Atomenergikommissio- 
nen deltage i formandsmøderne. Ved så- 
danne møder bør informationer om de en- 
kelte råds virksomhed udveksles, man bør 
drøfte samarbejdet mellem rådene i anlig- 
gender, der berører mere end et enkelt råds 
område, herunder sikre, at forskning henhø- 
rende under flere forskningsråd bliver tilgo- 
deset; endvidere bør eventuelle reservebeløb 
kunne fordeles ved en aftale mellem rådenes 
formænd. Hensigten med disse møder er dog 
især at løse en række praktiske ekspeditions- 
mæssige problemer, således at man sikrer 
den størst muligt ensartethed i rådenes 
administration. 

Ad 2. Baggrunden for forslaget om det forsk- 
ningspolitiske udvalgs (FFU's)  fremtidige 
sammensætning og status samt for forslaget 
om centraludvalgets ophævelse. 

FFU oprettedes i henhold til en regerings- 
beslutning i september 1965 og skal ifølge 
sit kommissorium rådgive regering og folke- 
ting i forskningspolitiske anliggender ud fra 
almene hensyn. Et  tilsvarende rådgivende 
organ findes i de fleste vesteuropæiske lan- 

de. I udvalget er forskningen, erhvervslivet 
og centraladministrationen repræsenteret. 
Medlemmerne er beskikkede i deres person- 
lige egenskab og repræsenterer således ikke 
de institutioner eller styrelser, hvortil de er 
knyttet, men er udpeget under hensyn til 
den sagkundskab de besidder. 

Uanset oprettelsen ved 1968-loven af cen- 
traludvalget gennemførtes ikke ændringer 
med henblik på FFU's sammensætning og 
opgaver. Dette skyldtes, at centraludvalget 
især var tænkt som et koordinerende organ, 
og at man som følge af FFU's relativt korte 
virksomhedsperiode ikke da sad inde med 
tilstrækkelige erfaringer, som kunne be- 
grunde et forslag om yderligere forsknings- 
organisatoriske ændringer af denne art. 

På baggrund af de nu indvundne erfarin- 
ger finder man det naturligt i lovforslaget at 
optage bestemmelser om Forskningens Fæl- 
lesudvalg. Det foreslås, at de i loven om- 
handlede forskningsråd, DTVF, STVF og 
Atomenergikommissionen repræsenteres i 
udvalget, samt at centraludvalget nedlæg- 
ges. Baggrunden for dette forslag, som et 
overvejende flertal af FFU's medlemmer 
har tilsluttet sig, er ønsket om at opnå en 
forenkling i den organisatoriske opbygning 
og at skabe en bedre kontakt mellem forsk- 
ningsrådene og det forskningspolitiske or- 
gan. 

Det bør i denne forbindelse erindres, at 
der tillige synes at være et stort behov for 
en snævrere kontakt mellem forskningsråd 
og det forskningspolitiske organ på den ene 
side og de politisk besluttende myndigheder 
på den anden side. Selv om dette kontakt- 
behov er søgt imødekommet ved, at folke- 
tingets forskningsudvalg har nedsat et ar- 
bejdsudvalg med repræsentanter for såvel 
tinget som for forskningen, vil der antagelig 
være grund til at udvide dette arbejdsud- 
valgs opgaver til tillige at omfatte drøftelser 
af principspørgsmål på basis af forudgående 
behandling i det forskningspolitiske organ. 
Da arbejdsudvalget imidlertid sorterer un- 
der folketinget, har man ikke ment at burde 
komme nærmere ind på dette spørgsmål i 
lovudkastet eller bemærkningerne hertil.  ̂

Opgaverne for de af denne lovgivning 
omhandlede organer kan i store træk indde- 
les i to hovedområder. 

Under det ene hører fremme af forsknin- 
gens vilkår, herunder en sikring af de for- 
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håndenværende personelle og finansielle res- 
sourcers bedst mulige anvendelse. Dette 
forudsætter et indgående kendskab til den 
danske forskningsindsats inden for alle om- 
råder og på grundlag af et sådant kendskab 
en vurdering af balancen inden for det en- 
kelte forskningsråds område. Endvidere 
forudsættes en indsigt i forskeruddannelsens 
bedst mulige tilrettelæggelse med henblik på 
forskningens fremme og endelig en indsigt i, 
hvorledes Danmark vil kunne udfylde en 
plads i det internationale samarbejde. 

Inden for det andet hovedområde ligger 
først og fremmest bestræbelserne for en 
samfundsudnyttelse af forskningen. 

Disse hovedområder er naturligvis snæ- 
vert forbundne, men stort set er de først- 
nævnte bestræbelser forskningsrådenes op- 
gave, medens det forskningspolitiske organ 
i højere grad bør beskæftige sig med de 
sidstnævnte. Under hensyn til opgavernes 
forbundethed er det imidlertid ønskeligt at 
skabe en bedre kommunikation mellem 
disse to områder, og dette er baggrunden for 
den foreslåede ændring, hvorefter forsk- 
ningsrådene repræsenteres i det forsknings- 
politiske organ. 

Det har været anført imod den foreslåede 
ændring, at denne kan bidrage til at gøre 
det forskningspolitiske udvalg (FFU) min- 
dre uafhængigt af forskningsrådene og der- 
ved mindre skikket til at forfægte syn- 
spunkter, der tager almene hensyn. Denne 
indvending synes dog at måtte tillægges 
mindre vægt end hensynet til den foran- 
nævnte forenkling og bedre kommunikation, 
soni forslaget må formodes at give. Under 
hensyn til indvendingen har man dog fore- 
slået, at de personligt beskikkede medlem- 
mer bør udgøre et flertal i FFU. Man har 
udtrykkeligt ved loven bemyndiget det 
forskningspolitiske udvalg til at udtale sig 
om de årlige budgetforslag fra forskningsrå- 
dene, idet budgetbehandlingen og fordelin- 
gen af ressourcer på de enkelte råd må anses 
for at være en sag af stor betydning i forsk- 
ningspolitisk henseende. Balancen mellem 
forskningsrådenes bevillinger og forsknings- 
bevillingerne uden for forskningsrådene, i 
første række bevillingerne til de højere ud- 
dannelsesinstitutioner til forskningsaktivi- 
tet, bør vurderes af FFU, og med forsk- 
ningsrådenes repræsentation i dette synes 
den fornødne indsigt og sagkundskab at 

være sikret, idet forskningsrådene ved deres 
virksomhed, herunder ved behandlingen af 
ansøgninger om støtte til alle forskningsin- 
stitutioner og i deres bestræbelser på at 
overskue de enkelte råds arbejdsområder vil 
erhverve sig et bredt erfaringsgrundlag, ud 
fra hvilket en sådan vurdering betryggende 
vil kunne foretages. 

Det er ikke udtrykkeligt i loven nævnt, at 
en drøftelse også af DTVF's og STVF's 
budgetter vil kunne finde sted i udvalget, 
men en sådan drøftelse ville være naturlig i 
forbindelse med drøftelsen angående de øv- 
rige råds budgetforslag, og udvalget vil 
ifølge sagens natur være bemyndiget til at 
udtale sig også om det teknisk videnskabe- 
lige råds og fonds ressourcer og budgetplan- 
lægning, idet udvalget jo vil være bemyndi- 
get uden begrænsninger til at rådgive rege- 
ringen vedrørende alle offentlige forsknings- 
aktiviteter og de for disse fornødne midler. 

Ad 3. Sekretariatsforholdene 
I bemærkningerne til forslaget til 1968- 

loven understregede man nødvendigheden 
af et kvalificeret sekretariat, man uddybede 
i øvrigt ikke, hvorledes sekretariatet tænk- 
tes opbygget og placeret i det administra- 
tive system. 

I praksis har sekretariatet i den forløbne 
tid virket som et kontor i undervisningsmi- 
nisteriet, omend med en noget mere uafhæn- 
gig stilling i henseende til sagsbehandlingen 
af de til sekretariatet henlagte departemen- 
tale opgaver. Sekretariatet opbyggedes på 
grundlag af sekretariaterne i henholdsvis 
FFU og Statens almindelige Videnskabs- 
fond og har administrativt været opdelt i en 
såkaldt forskningspolitisk sektion, som betje- 
ner FFU, og hvortil visse departementale 
opgaver er overført fra undervisningsmini- 
steriet, og en såkaldt administrativ sektion, 
der betjener forskningsrådene og deres cen- 
traludvalg, og hvortil regnskabsføringen er 
henlagt. 

Selv om sekretariatet er blevet udvidet 
siden dets oprettelse i oktober 1968, er det 
stadig stærkt underbemandet, og det har 
derfor ikke været i stand til at yde den bi- 
stand, som er en væsentlig forudsætning for 
en tilfredsstillende indsats af de af sekretari- 
atet betjente organer. En væsentlig belast- 
ning er det internationale forskningssamar- 
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bejde, som nødvendiggør en grundig forbe- 
redelse af deltagelsen i de internationale 
organisationers faste møder, og som også 
lægger beslag på sekretariatets medarbej- 
dere på grund af de nødvendige rejser i for- 
bindelse med deltagelse i disse møder. 

Pr. 1. april 1971 er der ansat 10 akademi- 
kere og 14 kontorfunktionærer. 3 pr. 1. april 
1971 godkendte akademikerstillinger er 
endnu ikke besat. Man har indhentet oplys- 
ninger fra Finland, Norge og Sverige vedrø- 
rende den arbejdskraft, der af disse lande er 
indsat på de samme opgaver. Med forbehold 
over for sammenligneligheden af tal af 
denne karakter skal det oplyses, at Finland 
totalt beskæftiger 26 akademikere og 44 
ikke-akademikere, Norge 56 akademikere og 
81 ikke-akademikere og Sverige 96 akademi- 
kere og 96 ikke-akademikere. 

Man har ved denne lovrevision fundet det 
nødvendigt at fremsætte nogle synspunkter 
vedrørende sekretariatets status og tilrette- 
læggelsen af dets arbejdsopgaver i erken- 
delse af betydningen af en tilfredsstillende 
løsning af sekretariatsproblemerne. 

Følgende spørgsmål har været overvejet: 

a. Bør sekretariatet alene betjene de i lo- 
ven omhandlede forskningsorganer, eller 
tillige virke som den centrale forvaltning 
i forskningsanliggender under undervis- 
'ningsministeriets ansvar? 

b. Hvorledes bør sekretariatet placeres i 
den administrative opbygning? 

c. Hvorledes bør sekretariatet opbygges og 
bemandes for bedst muligt at kunne løse 
sine opgaver? 

d. Hvilken indflydelse bør de i ministeriets 
skrivelse af 11. marts 1971 nævnte pla- 
ner om en samlet administration for de 
højere uddannelser og forskningen have 
på besvarelsen af de nævnte spørgsmål? 

Acl a. I princippet må det tilrådes, at se- 
kretariatet koncentrerer sig om at betjene 
forskningsrådene og FFU, men dette behø- 
ver ikke at udelukke, at sekretariatet bistår 
med opgaver, der er forbundet med forsk- 
ningsrådenes og FFU's arbejdsområder, 
men som traditionelt regnes for departe- 
mentale opgaver. Det bør i denne forbin- 
delse overvejes, i hvilket omfang der under 
undervisningsministeriet eller andetsteds er 
henlagt opgaver af ikke-departemental ka- 

rakter, som med fordel kan overføres til se- 
kretariatet. 

Sekretariatet bør have en ret vid bemyn- 
digelse til at sætte undersøgelser i gang, når 
det anses for påkrævet med henblik på be- 
tjeningen af rådene m. v. Dette bør kunne 
ske såvel efter disses anmodning som på 
sekretariatets eget initiativ. Derved kan 
sekretariatet blive i stand til at give rådene 
m. v. et materiale, som vil være nødvendigt 
for disses beslutninger om initiativer og lig- 
nende. 

Det skal således nævnes, at det i lovudka- 
stets § 2 forudsættes, at forskningsrådene 
såvel i deres rådgivende som i deres initia- 
tivtagende virksomhed foretager langsigtede 
vurderinger. I § 4 er tilsvarende forudsæt- 
ninger gjort for FFU. Disse vurderinger må 
imidlertid baseres på indgående analyser af 
bl. a. samfundsudviklingen og forskningen. 
Dette arbejde bør forberedes af sekretaria- 
tet bl. a. for at give forskningsrådene et 
bedre grundlag for beslutninger om fremti- 
dige aktiviteter. 

Ad b. Man kunne rejse det spørgsmål, om 
det ville være ønskeligt at give sekretariatet 
status som direktorat eller lignende. Spørgs- 
målet anses ikke for afgørende, hvis sekreta- 
riatets placering og opgaver fastsættes enty- 
digt. Såfremt et direktorat eller lignende 
ønskes oprettet, bør loven antagelig inde- 
holde bestemmelser herom. Skulle tanken 
om en fælles administration for de højere 
uddannelser og forskningen imidlertid på et 
senere tidspunkt blive realiseret, vil det 
antagelig være en fordel ikke på forhånd at 
have oprettet et formelt direktorat inden for 
området, jvf. bemærkningerne nedenfor ad 
d. En endelig stillingtagen til sekretariatets 
placering bør derfor nok afvente resultatet 
af de overvejelser, der i øjeblikket foregår 
om undervisningsministeriets fremtidige 
organisation. Man må dog herved tage i be- 
tragtning, at det vil kunne virke hæmmende 
på forskningsrådenes brede samfundsmæs- 
sige virke, såfremt de indkorporeres i et tæt 
organisationsfællesskab med de højere ud- 
dannelser. 

Ad c. Sekretariatets arbejdsopgaver kan i 
store træk gøres op således: 

Forskningspolitiske sager (betjeningen af 
FFU), herunder forskningsstatistik og plan- 
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lægning (f. eks. perspektivplanlægning) af 
forskningens udbygning. 

Sekretariatsfunktionerne for forskllingsrå- 
dene og deres udvalg, arbejdsgrupper m. v. 
herunder de opgaver, der eventuelt overta- 
ges fra Rask-Ørsted Fondet. Disse funktio- 
ner omfatter også rådenes internationale, 
især nordiske, forbindelser, herunder funkti- 
onen på skift som sekretariat for rådenes 
nordiske samarbejdsorganer. 

Sekretariatets personale- og lokalesager 
samt budget- og regnskabsfunktioner, her- 
under for rådene, Dansk Rumforskningsin- 
stitut og de af rådene gennemførte forsk- 
n ingspro j ekter. 

Dansk deltagelse i operationelt internatio- 
nalt forskningssamarbejde (CERN, ESO, 
CEBM, EF, Havforskningsdekaden, ESRO 
m. v.). 

Public relations. 
Afgørende for udøvelsen af sekretariatets 

funktioner er tilrettelæggelsen af dets opga- 
ver på en sådan måde, at sekretariatets 
struktur følger opgavernes art. En skarp 
adskillelse mellem den sektor, der betjener 
rådene, og de øvrige sektorer er ikke ønske- 
lig. De af sekretariatets medarbejdere, der 
beskæftiger sig med de forskningspolitiske 
opgaver og det internationale samarbejde, 
bør eksempelvis også forberede sager til rå- 
dene i det omfang, der er behov herfor. Se- 
kretaTÏatet bør i en vis udstrækning kunne 
bygge på periodisk anvendelse af tilkaldte 
sagkyndige, og den faste kerne af medarbej- 
dere bør kunne holdes på et relativt beske- 
dent niveau, omend langt mere udbygget 
end nu. 

En afgørende forudsætning for sekretaria- 
tets tilfredsstillende arbejdsindsats 'er, at 
man får mulighed for at ansætte et tilstræk- 
keligt antal kvalificerede til ledelse af sekre- 
tariatets hovedområder. 

All d. Undervisningsministeriet har i sin 
skrivelse af 11. marts 1971 henvist til pla- 
nerne om oprettelse af et administrativt 
organ mellem de højere uddannelsesinstitu- 
tioner og ministeriet eller andre former for 
central styring. For så vidt som disse planer 
skulle gå i retning af at inkorporere forsk- 
ningsadministrationen i en sådan central 
styrelse, har den betydning for denne ind- 
stilling. 

Stort set fordeler den danske forsknings- 
indsats 홢 personelt og finansielt 홢 sig med 
en trediedel på de højere uddannelsesinsti- 
tutioner, en trediedel på offentlige og pri- 
vate forskningsinstitutioner og en trediedel 
på erhvervslivets forskning. Da det er forsk- 
ningsrådenes og det forskningspolitiske or- 
gans opgave at rådgive, yde støtte og tage 
initiativer inden for hele dette område og 
ikke alene inden for de højere uddannelses- 
institutioners forskningssektor, bør man 
give forskningens administration en sådan 
placering, at den kan varetage sin opgave 
tilfredsstillende inden for hele området. 

Det bør derfor være en forudsætning for 
oprettelsen af et samlet administrativt or- 
gan som nævnt, at der gives forskningsad- 
ministrationen selvstændighed og tilstræk- 
kelige ressourcer, således at denne admini- 
stration ikke bliver tilsidesat som følge af de 
betydelige ekspeditionsmæssige krav, der vil 
blive stillet til administrationen af de højere 
uddannelsesinstitutioner. 

Man mener at kunne fastslå, at en udbyg- 
ning af forskningsadministrationen som 
skitseret foran bør gennemføres under alle 
omstændigheder og ikke vil kunne være 
præjudicerende for en eventuel sammenlæg- 
ning med en administration for de højere 
uddannelsesinstitutioner, såfremt en sådan 
løsning skulle blive realiseret. 

P. U. V. 

P. Nørregaard Rasmussen. 

P. A. Koch. 

120 Fremsatte lovforslag (undt. finans- og tillægsbev.lovforslag). 
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RASK-ØRSTED FONDET 
Forretningsudvalget 

Den 23. september 1971. 

Bilag 2. 홢 

Undervisningsministeriet. 

Under henvisning til undervisningsmi- 
nisteriets skrivelse af 11. marts d. å. 
(3.afd.l.kt.j.nr. 1404/71) til Forskningens 
Fællesudvalg og til Rask- Ørsted Fondet om 
bl. a. spørgsmålet om Rask-Ørsted Fondets 
fortsatte virksomhed, jfr. den i lov nr. 373 
af 13. november 1968 fastsatte bestemmelse 
om, at lovforslag om revision af loven om 
Rask-Ørsted Fondet skal fremsættes senest 
i folketingsåret 1971-72, skal man herved 
meddele følgende: 

Repræsentanter for fondets bestyrelse har 
drøftet det nævnte spørgsmål med repræ- 
sentanter for det af Forskningens Fællesud- 
valg nedsatte lovrevisionsudvalg, og for- 
manden for fondets bestyrelse har som 
medlem af Forskningens Fællesudvalg del- 
taget i dettes behandling af spørgsmålet. 

Fondets bestyrelse har ved sit ordinære 
møde den 4. juni d. å. bemyndiget fondets 
forretningsudvalg til at fremsætte de syns- 
punkter, der efter forretningsudvalgets 
opfattelse taler for at opretholde fondet. 

Forretningsudvalget består af formanden 
for fondets bestyrelse, professor, dr. Franz 
Blatt (beskikket af undervisningsministe- 
riet), højskoleforstander Poul Hansen (valgt 
af folketinget som medlem af fondets besty- 
relse), professor, dr. K. Glamann (valgt af 
Carlsbergfondets direktion), professor dr. C. 
Møller (valgt af Videnskabernes Selskab), 
professor, dr. Bent Noack og professor, dr. 
P. Plum (begge valgt af Københavns uni- 
versitet) samt kontorchef J. Munck-Hansen 
(beskikket af undervisningsministeriet). 
Nærværende henvendelse er tiltrådt af for- 
retningsudvalget med undtagelse af profes- 
sor Glamann. 

Rask-Ørsted Fondet, der er oprettet ved 
lov af 4. oktober 1919, har i over 50 år vir- 
ket til støtte for dansk videnskab i forbin- 
delse med mellemfolkelig forskning. 

I overensstemmelse med fondets fundats 
er støtte navnlig ydet ved bevillinger til 

1) videnskabelige foretagender, der under 
dansk deltagelse eller ledelse iværksættes 
ved internationalt samarbejde, 

2) etablering og oprettelse af forbindelse 
mellem dansk videnskab og internatio- 
nale videnskabelige organisationer (dan- 
ske videnskabelige organisationers kon- 
tingenter til internationale sammenslut- 
ninger), 

3) oversættelse af danske videnskabelige 
arbejder til et af hovedsprogene (såvel 
disputatser som andre arbejder), 

4) udgivelse af danske og skandinaviske 
periodiske publikationer på hovedspro- 
gene (eksempelvis de lægevidenskabelige 
Acta og en række humanistiske tidsskrif- 
ter), 

5) indkaldelse af udenlandske videnskabs- 
mænd som foredragsholdere (ved univer- 
siteter og læreanstalter og i de videnska- 
belige foreninger og selskaber), 

6) ophold her for udenlandske videnskabs- 
mænd for at deltage i videnskabeligt 
samarbejde med danske forskere, 

7) studieophold og deltagelse i videnskabe- 
lige ekskursioner, møder og kongresser i 
udlandet for danske videnskabsmænd 
(alene ved sidste halvårlige uddeling ca. 
200 rejsebevillinger). 

Da forskningsrådene oprettedes 1968, rej- 
stes det  spørgsmål, om det ikke ville være 
rimeligt samtidig at nedlægge Rask-Ørsted 
Fondet og overdrage dets opgaver til forsk- 
ningsrådene, ligesom Statens almindelige 
Videnskabsfond, som naturligt var, blev 
ophævet samtidig med forskningsrådenes 
etablering. Forskningsrådene skulle imidler- 
tid ikke blot bevilge støtte efter ansøgning 
(Videnskabsfondens funktion), men tillige 
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virke initiativtagende på 5 forskningsområ- 
der. Det blev derfor, under hensyn til forsk- 
ningsrådenes mangfoldige opgaver, besluttet 
at lade Rask-Ørsted Fondet bestå, indtil 
forskningsrådene havde gjort deres erfarin- 
ger vedrørende de arbejdsopgaver, der var 
dem tildelt, og vedrørende fordelingen af 
arbejdsopgaverne mellem forskningsrådene 
og andre fonds. Ganske vist forhøjedes 
Rask-Ørsted Fondets budget ikke nævne- 
værdigt i de år, der er forløbet siden forsk- 
ningsrådenes oprettelse, til trods for at 
netop Rask-Ørsted Fondet med de opgaver, 
det havde ifølge sin fundats og tradition, i 
særlig grad måtte mærke følgerne af valuta- 
ens devaluering og stigningen i forskernes 
antal. Ved koordinering med andre fonds og 
bevilgende myndigheder (universiteterne 
m. m. og rektorkollegiets bevillinger til 
oversøiske rejser) og ved anvendelse af den 
yderste sparsommelighed er det stort set 
lykkedes Rask-Ørsted Fondet også efter 
oprettelsen af forskningsrådene at løse 
mange opgaver til gavn for dansk viden- 
skab. 

Ved den forestående revision af lov om 
forskningsråd skulle spørgsmålet om Rask- 
Ørsted Fondets selvstændige beståen tages 
op på ny. Det kan ikke nægtes, at forsk- 
ningsrådene er berettigede til at overtage en 
stor del af de opgaver, der hidtil har været 
Rask-Ørsted Fondets. Man må blot erindre 
sig, at dette fonds opgaver (oversættelser, 
gæsteforelæsere, kongresrejser og forskellige 
andre formål, herunder tværvidenskabelige) 
under alle omstændigheder skal varetages, 
sådan at man ikke kan vente at opnå nogen 
besparelse ved at henlægge dem under 
forskningsrådene. Når hertil kommer, at 
disse langt fra råder over de midler, som de 
har erklæret at have brug for til deres hidti- 
dige virke, må man alvorligt befrygte, at de 
formål, der indtil nu har været henlagt til 
Rask-Ørsted Fondet vil blive tilgodeset i 
mindre grad end hidtil. Forskningsrådene 
vil i fremtiden formentlig få endnu flere og 
delvis nye opgaver, som skal inkorporeres i 
deres i forvejen overbelastede arbejde. De 
mindre, men derfor ikke mindre betydnings- 
fulde, formål vil let blive tilsidesat til fordel 
for de opgaver, der må være primære for 
rådene, hvilket vil være til ubodelig skade 
for de enkelte forskeres mere beskedne og 
tilsyneladende uanselige ansøgninger. Set 

fra forskernes synspunkt kan man ved en 
nedlæggelse af Rask-Ørsted Fondet let få 
det indtryk, at staten blot giver med den 
ene hånd, hvad den tager med den anden. 
En overførsel af Rask-Ørsted Fondets midler 
ftil rådene vil næppe undgå at få konsekven- 
ser for den stigning i rådenes budgetter, som 
skulle finde sted uden Rask-Ørsted Fondets 
nedlæggelse. 

Ved at henlægge Rask-Ørsted Fondets 
funktioner til forskningsrådene vil man kun 
tilsyneladende få en bedre mulighed for at 
prioritere de forskellige bevillingsbehov 
(홢optimalfordeling"). Det vil nemlig blive 
nødvendigt at fordele ansøgningerne på de 
forskellige forskningsråd, og en sammenlig- 
ning af de forskellige forskningsgrenes be- 
hov, som den, der for tiden finder sted i 
Rask-Ørsted Fondet, vil blive vanskeligere 
at gennemføre. I det alsidig sammensatte 
Rask-Ørsted Fond behandler de af for- 
skerne selv valgte repræsentanter de ind- 
komne ansøgninger, således at naturviden- 
skabsmænds, lægers, humanisters, teologers 
og samfundsforskeres ansøgninger sammen- 
holdes og afvejes i forhold til hinanden. 
Hertil kommer, at Rask-Ørsted Fondet har 
en tværvidenskabelig funktion, som ikke 
uden videre lader sig overføre til de hvert 
for deres områder suveræne forskningsråd, 
og som sammensætningen af Rask-Ørsted 
Fondets bestyrelse også gør fondet særlig 
egnet til at varetage. Endelig må man ikke 
se bort fra, at jo flere bevillingssager, der 
henlægges til forskningsrådene, desto van- 
skeligere bliver vilkårene for den viden- 
skabsmand, hvis ansøgning af den ene eller 
anden grund ikke finder nåde for de til en- 
hver tid siddende forskningsråd. Det er en 
fordel for den fri forskning, at der er alter- 
native muligheder for at opnå støtte 홢 
dette må fra forskernes synspunkt fore- 
komme vigtigere end den totale, og forøv- 
rigt vanskeligt opnåelige, ensartethed i be- 
villingsproceduren. 홢 Man vil eksempelvis 
næppe ønske at samle alle bevillinger til rej- 
ser i videnskabeligt øjemed, også de der 
administreres af universiteterne, læreanstal- 
terne og rektorkollegiet, på ét sted. En 
større endsige fuldstændig koncentration af 
alle forskningsmidlerne hos rådene er under 
alle omstændigheder vanskelig at gennemfø- 
re. Spørgsmålet er også, i hvilket omfang en 
sådan koncentration overhovedet er ønske- 
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lig. Det har været en styrke for dansk vi- 
denskab, at dens udøvere ikke har været 
henvist til en enkelt bevilgende instans, men 
at videnskabsmændene har kunnet fremføre, 
deres behov for forskellige indbyrdes uaf-. 
hængige, men nøje samarbejdende organer.!. 
Det vil stadig være en fordel for forskerne at 
kunne henvende sig til fondsbestyrelser,: 
hvis medlemmer har forskellig ekspertise 
vedrørende ansøgernes emner. 

Under hensyn til det anførte og til,, at 
Rask-Ørsted Fondet er vel indarbejdet i de 
opgaver, det varetager, kan fondet? forret- 
ningsudvalg ikke anse det for hensigtsmæs- 
sigt at ophæve fondet og overdrage dets 
opgaver til forskningsrådene. 

Hvis man fra centraladministrationens 
side nærer betænkelighed ved det delvise 
sammenfald af forskningsrådenes og Rask- 

Ørsted Fondets opgaver, kan der foretages 
en skarpere afgrænsning mellem rådene og 
fondet, således at det fortsat påhviler fondet 
at etablere og opretholde forbindelsen mel- 
lem dansk videnskab og internationale vi- 
denskabelige unioner, at bekoste oversæt- 
telse af danske videnskabelige arbejder til et 
af hovedsprogene, at støtte udgivelsen af 
danske videnskabelige arbejder på hoved- 
sprogene, at muliggøre indkaldelse af uden- 
landske videnskabsmænd som foredragshol- 
dere og udsendelse af danske videnskabs- 
mænd til videnskabelige møder og kongres- 
ser i udlandet. 

Genparter af nærværende skrivelse er 홢 
foruden til medlemmerne af fondets besty- 
relse 홢 samtidig sendt til Forskningens 
Fællesudvalg og Forskningsrådenes Centra- 
udvalg. 

Franz Blatt. 
J. Munck-Hansen 

sekretær. 
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Bilag 3. 

Sammenstilling af bestemmelserne i forslag til lov om forskningsråd og Planlægnings- 
rådet for Forskningen med dertil svarende bestemmelser i lov 

nr. 206 af 31. maj 1968 om forskningsråd. 

Forslagets bestemmelser er anført i rækkefølgen §§ 1-6 i højre side, den gæl- 
dende lovs bestemmelser i venstre side. 

Bestemmelserne i forslaget, som er direkte sammenlignelige med den gældende 
lovs bestemmelser, er anbragt over for hinanden. 

2 vandrette streger i modsat side af et tekststykke angiver, at bestemmelsen 
ikke genfindes i forslaget, henholdsvis loven. 

Gældende lov. 

§ 1. Til fremme af dansk forskning opret- 
tes et forskningsråd for hvert af følgende 
områder: Naturvidenskaberne, de humani- 
stiske videnskaber, samfundsvidenskaberne, 
lægevidenskaben samt jordbrugs- og veteri- 
nærvidenskab erne. 

§ 2. Det er forskningsrådenes opgave in- 
den for hver sit område 

1. at være rådgivende i forskningsanlig- 
gender for offentlige myndigheder og efter 
anmodning for offentlige samt i det omfang, 
rådene bestemmer, for private institutioner 
og virksomheder, 

2. som grundlag for denne rådgivnings- 
virksomhed at tilvejebringe en oversigt over 
den samlede forskningsvirksomhed og at 
følge udviklingen inden for dansk og uden- 
landsk forskning, uddannelsen af forskere, 
det internationale forskningssamarbejde 
samt Danmarks deltagelse heri, 

3. at støtte dansk forskning og dansk del- 
tagelse i internationalt forskningssamar- 
bejde i henhold til derom indgivne andra- 
gender, 

4. at tage initiativ til forskningsopgaver, 
som det skønnes påkrævet at søge løst, her- 
under ved internationalt samarbejde, 

5. i gensidigt samarbejde samt i samar- 
bejde med myndighederne, offentlige og 

Lovforslaget. 

§ 1. Til fremme af dansk forskning opret- 
tes fem forskningsråd og et Planlægningsråd 
for Forskningen. 

Stk. 2. Der oprettes forskningsråd for føl- 
gende områder: Naturvidenskaberne, læge- 
videnskaberne, jordbrugs- og veterinær- 
videnskaberne, samfundsvidenskaberne og 
de humanistiske videnskaber. 

§ 2. Forskningsrådene har inden for hver 
sit område til opgave: 

1. at rådgive offentlige myndigheder og 
institutioner, navnlig om den offentlige 
støtte til forskningen, udnyttelsen af forsk- 
ningsresultater og uddannelsen af forskere 
samt efter anmodning og i det omfang, 
rådene bestemmer, at rådgive i forsknings- 
anliggender for private institutioner og virk- 
somheder, 

2. at følge udviklingen inden for dansk og 
udenlandsk forskning, uddannelsen af for- 
skere, det internationale forskningssam- 
arbejde samt Danmarks deltagelse heri, 

3. at støtte dansk forskning i henhold til 
indgivne ansøgninger, at tage initiativ til og 
støtte forskningsopgaver, som det skønnes 
påkrævet a,t søge løst, og at virke for en 
samordning af den danske forskningsindsats, 
herunder dansk deltagelse i internationalt 
f orskningssamarbej de. 

Stk. 2. Rådene udarbejder hvert år be- 
grundede budgetforslag. 
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Gældende lov. 

private forskningsinstitutioner at virke for 
en samordning af den danske forskningsind- 
sats, herunder i forbindelse med dansk del- 
tagelse i internationalt forskningssamar- 
bejde. 

Stk. 2. Til dækning af udgifterne ved 
forskningsrådenes virksomhed bevilges de 
fornødne beløb på de årlige bevillingslove som 
rådighedssummer, således at de i enkelte år 
uforbrugte beløb overføres til senere anven- 
delse. 

§ 3. Hvert forskningsråd består af mindst 
10 og højst 15 medlemmer, der beskikkes 
af undervisningsministeren. 

Stk. 2. Et flertal af medlemmerne af hvert 
forskningsråd skal være forskere, og mindst 
en tredjedel af medlemmerne skal beskikkes 
efter indstilling af de fakulteter eller fagråd 
ved de højere læreanstalter m. v., hvortil de 
højeste uddannelser inden for det pågæl- 
dende område er henlagt. 

Stk. 3. Rådenes forretningsorden skal 
godkendes af undervisningsministeren. 

§ 4. Der oprettes et Forskningsrådenes 
Centraludvalg, der består af en repræsen- 
tant for hvert af de i § 1 nævnte forsknings- 
råd og en repræsentant for Atomenergikom- 
missionen, Danmarks teknisk-videnskabelige 
Forskningsråd, Statens teknisk-videnskabe- 
lige Fond og for Rask-Ørsted Fondet. Un- 
dervisningsministeren kan bestemme, at 
også enkelte styrelser og andre end de 
nævnte institutioner skal være repræsente- 
ret i udvalget. 

Stk. 2. Udvalgets medlemmer beskikkes 
af undervisningsministeren. 

StJc. 3. Udvalgets forretningsorden skal 
godkendes af undervisningsministeren. 

Lovforslaget. 

Stk. 3. De beløb, der bevilges til forsk- 
ningsrådenes virksomhed, betragtes som 
rådighedssummer, således at de i enkelte år 
uforbrugte beløb overføres til senere anven- 
delse. 

§ 3. Hvert forskningsråd består af mindst 
10 og højst 15 medlemmer, der beskikkes af 
undervisningsministeren. 

Stk. 2. Et flertal af medlemmerne af hvert 
forskningsråd skal være forskere, og mindst 
en trediedel af medlemmerne skal beskikkes 
efter indstilling af de institutioner m. v., 
hvortil de højeste uddannelser inden for det 
pågældende område er henlagt. 

Stk. 3. Rådenes forretningsorden skal 
godkendes af undervisningsministeren. 

§ 4. Planlægningsrådet for Forskningen 
har til opgave: 

1. at rådgive regering og folketing i forsk- 
ningspolitiske anliggender, 

2. at virke for forskningens nyttiggørelse 
for samfundet, 

3. at fremsætte forslag om de midler, or- 
ganisationsformer m. v., der er påkrævet 
med henblik på udviklingen og udnyttelsen 
af dansk forskning, 

4. at tilvejebringe oversigter over den 
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Gældende lov. 

§ 5. Forskningsrådenes Centraludvalg har 
til opgave at koordinere forskningsrådenes 
virksomhed ved 

1. at behandle sådanne spørgsmål, som 
har betydning for forskningsrådene som 
helhed, herunder at drøfte de årlige budget- 
forslag fra forskningsrådene, 

2. at medvirke til den i § 2, nr. 5, nævnte 
samordning, 

3. at virke for, at den forskning, der hen- 
hører under flere forskningsråd eller berører 
grænserne for forskningsrådenes områder, 
bliver tilgodeset. 

§ 6. Undervisningsministeren fastsætter 
nærmere regler om beskikkelse af medlem- 
mer af forskningsrådene og Forskningsråde- 
nes Centraludvalg samt om rådenes og ud- 
valgets virksomhed og regnskabsaflæggelse. 

§ 7. Loven træder i kraft den 1. oktober 
1968. 

StJc. 2. Lov nr. 215 af 7. juni 1952 om op- 
rettelse af Statens almindelige Videnskabs- 
fond ophæves. Undervisningsministeren 
fastsætter nærmere regler om afvikling af de 
dispositioner, der er truffet af bestyrelsen for 
det nævnte fond. 

Lovforslaget. 

samlede danske forskningsvirksomhed, at 
udarbejde de nødvendige prognoser og at 
følge udviklingen inden for dansk og uden- 
landsk forskning, 

5. at udtale sig om forskningsrådenes 
budgetforslag. 

§ 5. Planlægningsrådet består af 15 med- 
lemmer, der beskikkes af undervisnings- 
ministeren. 8 medlemmer beskikkes i deres 
personlige egenskab, medens 7 medlemmer 
beskikkes efter indstilling således: 

De 5 forskningsråd indstiller hver et med- 
lem, Danmarks teknisk-videnskabelige 
Forskningsråd og Statens teknisk-viden- 
skabelige Fond indstiller tilsammen et med- 
lem. og Atomenergikommissionen indstiller 
et medlem. 

Stk. 2. Undervisningsministeren udpeger 
en formand blandt medlemmerne. 

Stk. 3. Planlægningsrådets forretningsor- 
den skal godkendes af undervisningsministe- 
ren. 

§ 6. Undervisningsministeren fastsætter 
nærmere regler om beskikkelse af medlem- 
mer til forskningsrådene og Planlægningsrå- 
det for Forskningen samt om rådenes virk- 
somhed og regnskabsaflæggelse. 

§ 7. Loven træder i kraft den 1. oktober 
1972. 

Stk. 2. Lov nr. 555 af 4. oktober 1919 om 
oprettelse af ,Rask-Ørsted Fondet" (Dan- 
marks internationale videnskabelige fond) og 
lov nr. 206 af 31. maj 1968 om forskningsråd 
ophæves. 

Stk. 3. Undervisningsministeren fastsæt- 
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Gældende lov. 

Stk. 3. Forslag om revision af loven frem- 
sættes for folketinget senest i folketingsåret 
1971-72. 

Lovforslaget. 

ter nærmere regler om. afvikling af de dispo- 
sitioner, der er truffet af bestyrelsen for 
Rask-Ørsted Fondet. 


