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En forsknings- og
innovationspolitik for
fremtiden
Danmarks succes ude i verden bygger grundlæggende på, at danskerne er dygtige og opfindsomme. Hvis vi også fremover skal være blandt
de dygtigste og mest opfindsomme i verden, er det afgørende, at vi som
samfund investerer mere i forskning og innovation end i dag, og at vi investerer mere fokuseret dér, hvor vi får mest ud af investeringerne.
Allerede i dag har vi i Danmark en række forskningsmiljøer, der hører til
blandt de bedste i verden. Vi kan takke de fremsynede politikere, som i
slutningen af 2006 satte sig sammen om en langsigtet globaliseringsaftale for at fremtidssikre Danmark gennem øgede offentlige investeringer i
uddannelse, forskning og innovation.
Men de statslige investeringer i forskning og udvikling er stagneret. Det
sker i en situation, hvor forskning og ny viden bliver stadig mere vigtige for
virksomheder, og hvor stadig flere lande og regioner investerer målrettet i
forskning og udvikling.
Danmark skal være et attraktivt land for forskning og innovation. Vi skal
prioritere den forskning, der på kort og lang sigt understøtter vækst og
dermed velstand og nye jobs i danske virksomheder. Det indebærer ikke
mindst et løft af den tekniske og naturvidenskabelige forskning, herunder
produktion, digitalisering, materialer, bioteknologi, energi og miljøteknologier.
Vi har brug for en ny fokuseret forsknings- og innovationsstrategi for at
fremtidssikre Danmark, hvor vi holder fokus på målet: At skabe vækst, velstand og beskæftigelse.
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Mere, fokuseret, bedre
DI og CO-industri lægger med dette udspil op til, at vi gennem
ambitiøse og fokuserede investeringer vil skabe en bedre offentlig forsknings- og innovationsindsats, som i højere grad understøtter et stærkt dansk erhvervsliv.
Omdrejningspunktet i forsknings- og innovationsindsatsen skal
være: Mere, fokuseret, bedre. Det er de tre hjørnesten, som skal
styrke forskningsmiljøerne og bringe afgørende nye idéer, viden
og kompetencer ud til virksomheder i Danmark.

Dansk forskning er på et højt niveau, men vi kan blive dygtigere og få mere
ud af at være dygtige. Vi skal gøre en ekstra indsats for at fremme de allerdygtigste, og vi skal understøtte laget af kommende talentfulde forskere.
Vi skal blive bedre til at tiltrække topforskere og forskningsinvesteringer
fra udlandet, som ofte trækker andre forskere med sig. Danmark skal være
en videnmagnet.

BED

Investeringer i forskning
er et vigtigt fundament

RE

HVORFOR FOKUSERET?

ME

Vi skal øge de offentlige forskningsinvesteringer. Investeringerne er stagneret og er i dag på det laveste niveau siden 2009 målt som andel af BNP.
Andre lande og videnstærke regioner overhaler os og investerer store beløb i forskning og udvikling. Det gør de, fordi de ved, at det skaber vækst,
velstand og arbejdspladser. Forskernes nye opdagelser og banebrydende idéer er en af forudsætningerne for, at virksomheder kan sende nye
produkter på gaden, som sælger bedre på verdensmarkedet end konkurrenternes.

RE

En forsknings- og innovationsindsats,
der understøtter et stærkt dansk erhvervsliv

HVORFOR MERE?

Målrettede prioriteringer

Virksomheder og forskningsinstitutioner i Danmark er særligt stærke
inden for visse områder. Det gælder f.eks. inden for medicinalområdet,
energi- og miljøområdet, fødevareområdet og inden for produktions- og
materialeområdet. Det skal vi blive bedre til at udnytte. Vi skal i højere grad
prioritere den offentlige forskning på de områder, hvor virksomhederne
har behov for viden og kompetencer. Den offentlige forskning er et vigtigt
grundlag for virksomhedernes udvikling af nye produkter, services og løsninger, der kan sælges til hele verden. Vi har særlig behov for at løfte den
tekniske forskning, der er markant underprioriteret i forhold til virksomhedernes efterspørgsel.
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Øget strategisk fokus
på universiteterne
Stærke vidensbroer
Flere talenter
og topforskere
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DI og CO-industris
anbefalinger til en
forsknings- og innovations
politik for fremtiden

3 Øget strategisk fokus på universiteterne
—— Afsæt en andel af universiteternes basismidler – f.eks. 10 pct. – som
strategiske basismidler inden for udvalgte tematisk afgrænsede
områder som led i universiteternes strategiske rammekontrakter.

4 Stærke videnbroer
De tre grundsten – mere, fokuseret, bedre - er gennemgående
for DI og CO-industris forsknings- og innovationspolitiske udspil.
Udspillet indeholder 15 anbefalinger til en forskningspolitik for
fremtiden. Anbefalingerne er beskrevet i de næste fem afsnit.

1 Investeringer i forskning er et vigtigt fundament
—— Løft de offentlige investeringer i forskning og udvikling til 1,5 pct.
af BNP i 2025. Det vil betyde en ekstra investering på ca. 9 mia. kr.
årligt.

2 Målrettede prioriteringer
—— Løft den tekniske forskning fra de nuværende 14 pct. til 20 pct. af de
samlede offentlige investeringer i forskning.
—— Øremærk 50 pct. af midlerne i forskningsreserven til teknisk forskning.
—— Foretag et eftersyn af de samlede offentlige investeringer i forskning med henblik på at vurdere den samfunds- og erhvervsmæssige relevans.
—— Se den samfundsvidenskabelige forskning efter i sømmene, herunder muligheder for at foretage omprioritering til den mere erhvervsrettede del af samfundsvidenskaben og til teknisk videnskab.
—— Foretag et servicetjek af sundhedsområdet, hvor et højt investerings
niveau bør fastholdes, men i højere grad målrettes virksomhedernes videns- og kompetencebehov.

6

FORSKNINGSPOLITIK FOR FREMTIDEN

—— Bring Innovationsfonden tilbage på et niveau på mindst 2 mia. kr.
—— Forøg investeringerne i programmer til at understøtte udvikling, demonstration og markedsmodning, herunder at EUDP
løftes til 1 mia. kr., at MUDP fordobles til 200 mio. kr., og at
Markedsmodningsfonden samtidig genrejses til de tidligere 135
mio. kr.
—— Indfør en tre-årig bevillingshorisont for de statslige fonde og programmer på forsknings- og innovationsområdet.
—— Firedobling af de offentlige investeringer i forskningsinfrastruktur
frem mod 2025 fra 150 mio. kr. til 600 mio. kr. årligt. Større investeringer i infrastruktur skal bl.a. anvendes til at etablere nye test- og
pilotfaciliteter ikke mindst på GTS-institutterne, hvor virksomhederne kan få testet nye produkter og løsninger.
—— Etablering af en børs for forskningsinfrastruktur på tværs af offentlige og private aktører, så aktørerne lettere kan få adgang til hinandens anlæg og udstyr.

5 Flere talenter og topforskere
—— En fordobling af Grundforskningsfondens årlige bevillingsniveau fra
425 mio. kr. til 850 mio. kr.
—— Styrk talentlaget i dansk forskning og skab klare karriereveje for
yngre forskere bl.a. ved at målrette ph.d.-satsningen mod erhvervslivets behov.
—— Brug mulighederne for at etablere delestillinger mellem universiteter og virksomheder i højere grad.
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Investeringer i forskning
er et vigtigt fundament
ØGET GLOBAL KONKURRENCE
Forskning og udvikling ses verden over som det vigtigste værktøj til, at
virksomheder kan komme først med nye produkter og services.
Danmark er godt placeret på opgørelser over forskningsinvesteringer,
men kun hvis man sammenligner Danmark med gennemsnittet for nogle
meget store lande. Sammenligner man med regioner og lande på størrelse med Danmark, så falder Danmark bagud i forhold til en række meget
videnintensive regioner i USA, Asien og Europa, hvor der samlet fra privat
og offentlig side investeres massivt i forskning og udvikling.

Massachusetts, USA
Massachusetts er i høj grad en førende videnregion med investeringer i forskning og udvikling svarende til 5,34 pct. af BNP. Med både
Harvard University og Massachusetts Institute of Technology (MIT) er
Massachusetts i akademisk verdensklasse. Samtidig er 12 forskningsintensive Fortune 500-virksomheder til stede i staten.

Beijing, Kina
Beijing kan som videnregion måle sig med de allerstærkeste europæiske og amerikanske regioner med investeringer i forskning og udvikling
svarende til knap 6 pct. af BNP. I Beijing finder man Kinas svar på Silicon
Valley, Zhongguancun HighTech sciencepark, der huser globale teknologivirksomheder som Google, Microsoft og kinesiske Lenovo. Også på
den offentlige forskningsfront står Beijing stærk med Peking University
og Tsinghua University, der begge er blandt de 40 bedste universiteter i
verden.
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Baden-Württemberg, Tyskland

Det er positivt, at de regionale og kommunale investeringer øges, og at
danske forskere har succes i EU’s forskningsprogrammer, men det dækker desværre over, at der over de senere år er sket store reduktioner på det
statslige forskningsbudget.

Baden-Württemberg har en af de største koncentrationer af akademiske
institutioner i Tyskland. Dusinvis af nobelpristagere kommer fra BadenWürttemberg, og tre ud af ni af Tysklands såkaldte eliteuniversiteter ligger i delstaten. Adskillige forskningsintensive virksomheder er placeret
i Baden-Württemberg, herunder globale koncerner som IBM, HewlettPackard og SAP, hvilket forklarer det høje investeringsniveau i forskning
og udvikling på 4,78 pct. af BNP.

Det betyder, at bevillingerne til de statslige fonde såsom Innovationsfonden,
EUDP, Markedsmodningsfonden og Det Frie Forskningsråd falder. De
statslige fonde bidrager bl.a. til at skabe bro mellem universiteter og virksomheder, og besparelserne risikerer derfor at ramme virksomhedernes
mulighed for at skabe vækst og beskæftigelse.

DE STATSLIGE INVESTERINGER I FORSKNING PÅ DET LAVESTE
NIVEAU SIDEN 2009

DI og CO-industri anbefaler, at de samlede offentlige investeringer i forskning øges fra de nuværende ca. 1 pct. af BNP til 1,5 pct. af BNP i 2025. Det
bør i særlig grad indebære en forøgelse af de statslige investeringer.

Adgang til viden og kompetencer bliver stadig vigtigere for virksomhederne, og det er derfor bekymrende, at vi ser en opbremsning på det offentlige forskningsbudget i Danmark.

DI og CO-industri anbefaler:

Mens de regionale og kommunale investeringer i forskning øges, og danske forskere henter flere bevillinger hjem fra EU’s forskningsprogram
Horizon 2020 end nogensinde før, er de statslige bevillinger blevet reduceret.

—— at de offentlige investeringer i forskning og udvikling øges, så de
udgør 1,5 pct. af BNP i 2025. Det vil betyde en ekstra investering på
ca. 9 mia. kr. årligt

På finansloven blev der i 2017 således afsat 15,7 mia. kr. til forskning og
udvikling. Det svarer til ca. 0,75 af BNP. Det betyder, at de statslige investeringer er på det laveste niveau siden 2009, målt som andel af BNP.

Udviklingen i offentlige investeringer i FoU fordelt efter
bevillingstype, 2007 – 2016
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Kilde: Danmarks Statistik, 2017.
Note: 2016 er foreløbige tal.
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Målrettede prioriteringer
HVAD EFTERSPØRGER VIRKSOMHEDERNE?
DI og CO-Industri anbefaler, at den offentlige forskning i højere grad understøtter virksomhedernes forskningsbehov.
Virksomheder i Danmark efterspørger langsigtet, grundlagsskabende
forskning, ligesom de har brug for forskning, der kan omsættes til kommerciel værdi i et kortere tidsperspektiv.
Inden for de videnskabelige hovedområder efterspørger virksomhederne
primært teknisk videnskab, naturvidenskab og dele af sundhedsvidenskab og samfundsvidenskab.
Virksomhederne har en særlig interesse i den tekniske forskning, både
når virksomhedernes svar vægtes efter størrelse (antal medarbejdere) og
deres forsknings- og udviklingsbudget. Inden for den tekniske forskning
ser virksomhederne et stort behov for at prioritere forskning i digitalisering, materialer, produktion samt energi- og miljøteknologi højere.
Den tekniske forskning bliver kun prioriteret med 14 pct. af det samlede
offentlige forskningsbudget på 21 mia. kr. Det placerer Danmark i bunden
af OECD og står i kontrast til virksomhedernes forskningsbehov.

Virksomhedernes efterspørgsel og den faktiske fordeling, pct.
Virksomheders svar Virksomheders svar
vægtet efter antal
vægtet efter F&U
medarbejdere
budget
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20
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20
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14
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9
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9

4

7

Samfundsvidenskab
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7
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Humaniora
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Kilde: Danmark tilbage på vidensporet, DI, 2011 og 2014.
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MERE TEKNISK FORSKNING GENNEM FORSKNINGSRESERVEN
Investeringerne i den tekniske forskning – som virksomhederne i høj grad
efterspørger – bør øges fra de nuværende 14 pct. til 20 pct. af den offentlige forskning. Det kan ske ved at øge de samlede offentlige investeringer
i forskning og innovation. Men der bør også foretages en omprioritering
i det eksisterende forskningsbudget for at finde midler til den tekniske
forskning her og nu. Det vil indebære, at den tekniske forskning tilføres 1,2
mia. kr. fra andre dele af det offentlige forskningsbudget.
Der er forskellige muligheder for at gennemføre en omprioritering. Det
kan ske via finansloven, ligesom forskningsinstitutionerne kan prioritere
den tekniske forskning.
Den tekniske forskning vil f.eks. kunne øges ved, at de politiske partier
indgår en aftale om, at mindst 50 pct. af midlerne fra forskningsreserven
fremadrettet anvendes inden for de tekniske områder. En sådan prioritering vil medføre et betydeligt løft af den tekniske forskning.

Vi kan ikke være i den absolutte top på alle områder, og samtidig er
spørgsmålet, om prioriteringen af forskningsindsatsen i tilstrækkelig grad
afspejler og bidrager til at løse samfundets behov.
Ledelsen på forskningsinstitutionerne har et stort ansvar for, at fordelingen af forskningsmidlerne sker under hensyntagen til en bredere samfundsmæssig relevans. På universiteterne sker der også en vis fordeling
af overordnede forskningsmæssige prioriteringer fra ledelsens side.
Det er imidlertid udfordret af andre faktorer. Eksempelvis har kravet om
forskningsbaserede uddannelser kombineret med et flerårigt øget optag
på samfundsvidenskabelige uddannelser skubbet på, at universiteterne
i dag prioriterer 26 pct. af deres basismidler til samfundsvidenskabelig
forskning mod 20 pct. i 2007.

Udviklingen i universiteternes basismidler prioriteret til
samfundsvidenskab, 2007 – 2015
Pct.
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Anm.: Forskningsreserven består af provenu fra reform af førtidspension og fleksjob af 2012 samt reserverede midler til
prioriterede, tværgående initiativer inden for forskning, udvikling og innovation.
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Kilde: Danmarks Statistik, 2017.

FOKUSERING AF DEN OFFENTLIGE FORSKNINGSINDSATS
I dag er den overordnede prioritering af den offentlige forskningsindsats
minimal. Ud af det samlede offentlige forskningsbudget på over 21 milliarder kr. i 2017 er kun 3 pct. forhandlet politisk gennem den såkaldte
forskningsreserve. Størstedelen af det offentlige forskningsbudget allokeres efter historiske fordelingsnøgler og uden stillingtagen til relevans.
Den manglende prioritering gav sig også udslag ved fordeling af globaliseringspuljen fra 2006, hvor bevillingerne blev øget på alle hovedområder,
uden at der for alvor blev styret efter globaliseringsstrategiens mål om at
øge konkurrenceevnen i Danmark.
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Man kan med fordel foretage en analyse af fordelingen af de offentlige
forskningsmidler med henblik på at vurdere, om fordelingen er optimal i
forhold til samfundets og erhvervslivets behov. Det er en naturlig opgave
for universitetsledelserne, men det vil også være en væsentlig opgave og
mulighed for politikerne, ikke mindst fordi forskningsreserven vokser så
betragteligt de kommende år.
Der bør særskilt foretages en gennemgang af den samfundsvidenskabelige forskning med henblik på at prioritere de felter, der har størst
samfunds- og erhvervsmæssig relevans. Der bør således ses på mulig-
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hederne for at flytte midler til den mere erhvervsrettede del af samfundsvidenskaben og til teknisk videnskab.
Sundhedsforskning udgør 37 pct. af det samlede offentlige forskningsbudget. Det hænger godt sammen med Danmarks stærke lægemiddelog medicoindustri, og det er derfor vigtigt at fastholde det nuværende
høje investeringsniveau på området.
Det er imidlertid kun en del af sundhedsforskningen, der er relevant
for lægemiddel- og medicoindustrien. Investeringerne på sundhedsområdet bør derfor i højere grad fokuseres, så de understøtter virksomhedernes videns- og kompetencebehov. F.eks. har Vækstteam
for Life Science peget på, at de naturvidenskabelige dele af sundhedsforskningen (farmaci og medicinsk bioteknologi) ikke prioriteres
højt nok i forhold til f.eks. samfundsvidenskabelige dele af den sundhedsvidenskabelige forskning (samfundsmedicin og folkesundhed).
Samtidig bør de stærkeste forskningsmiljøer inden for den basale
biomedicinske, bioteknologiske og medicotekniske forskning styrkes.

DI og CO-industri anbefaler:
—— at forskningen inden for områder, som understøtter danske virksomheder, øges. Det gælder ikke mindst den tekniske forskning, som bør
øges fra de nuværende 14 pct. til 20 pct.
—— at 50 pct. af midlerne i forskningsreserven øremærkes til teknisk
forskning.
—— at der foretages et eftersyn af de samlede offentlige investeringer
i forskning med henblik på at vurdere den samfunds- og erhvervsmæssige relevans.
—— at den samfundsvidenskabelige forskning ses efter i sømmene, her
under muligheder for at foretage omprioritering til den mere erhvervsrettede del af samfundsvidenskaben og til teknisk videnskab.
—— at der foretages et servicetjek af sundhedsområdet, hvor et højt
investeringsniveau bør fastholdes, men i højere grad målrettes virksomhedernes videns- og kompetencebehov.
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skal skiftes til høj opløsning

Øget strategisk fokus
på universiteterne
BEDRE LEDELSE
Dansk forskning er på mange områder af meget høj kvalitet. Det er godt,
for det er en nødvendighed for at være en interessant samarbejdspartner
for verdens mange stærke forskningsmiljøer, og for at vi kan klare os i den
globale konkurrence.
Basismidlerne giver grundlaget for investeringer i langsigtet grundlagsskabende forskning og til at understøtte, at vi har forskningsbaserede
uddannelser af høj international kvalitet. Basismidlerne skal derfor fastholdes på et højt niveau.
Samtidig skal ledelserne på universiteterne have mod til at prioritere og
sætte retning. Det stiller store krav til forskningsledelse og universiteternes dialog med omverdenen.
DI og CO-industri bakker op om regeringens fokus på bedre rammer for
ledelse på universiteterne. Det vil – bl.a. gennem indgåelse af nye strategiske rammekontrakter – bidrage til, at universiteterne kan foretage strategiske valg i forhold til deres specifikke udfordringer og muligheder.

STRATEGISKE BASISMIDLER
DI og CO-industri foreslår, at en del af universiteternes basismidler afsættes som ”strategiske basismidler”, hvor midlerne afsættes inden for
udvalgte tematiske områder, hvor der er a) et stærkt forskningsmæssigt
udgangspunkt, b) en relateret erhvervsmæssig styrkeposition samt c) en
klar samfundsmæssig eller global udfordring.
De nye strategiske rammekontrakter vil kunne danne ramme for udmøntningen af de strategiske basismidler, og finansieringen vil kunne tilvejebringes gennem et løft af de samlede offentlige investeringer til forskning.
Alternativt vil finansieringen kunne opnås gennem en gradvis fokusering
af universiteternes nuværende basismidler.
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Danske Universiteter har i forbindelse med globaliseringsstrategien fra
2006 foreslået et lignende initiativ, hvor midlerne skulle udgøre 10 pct. af
de samlede midler, der gives til forskningsinstitutionerne ved en fuldt implementeret ordning. Hvis f.eks. 10 pct. af basismidlerne bindes til udviklingskontrakterne, vil 850 mio. kr. være i spil i strategiske satsninger.
De strategiske basismidler kan prioriteres inden for de områder, som
identificeres i FORSK2025-kataloget, som offentliggøres i 2017. Kataloget
indeholder en række vigtige forskningstemaer for danske virksomheder,
som ville være oplagte emner for strategiske satsninger. Det gælder tværgående teknologiområder som digitalisering, produktion og nye avancerede materialer samt forskningsområder som personlig medicin, kliniske
forskningsområder, bioteknologi, energi, vandteknologier, cirkulær økonomi og fødevareforskning.

DI og CO-industri anbefaler:
—— at en andel af universiteternes basismidler – f.eks. 10 pct. – afsættes
som strategiske basismidler inden for udvalgte tematisk afgrænsede
områder, hvor danske forskningsmiljøer er blandt de bedste i verden,
og hvor en forskningsindsats på kort eller lang sigt kan bidrage til at
understøtte virksomhedernes konkurrenceevne og vækstpotentiale.

FRA GRUNDFORSKNING TIL INNOVATION PÅ UDVALGTE
OMRÅDER
De strategiske basismidler skal spænde fra grundforskning til kommercialisering. Der skal være tale om eliteforskningsmiljøer, hvor forskningen
er blandt den bedste i verden eller har potentiale til at blive det. Samtidig
skal den strategiske indsats være problemorienteret og have til formål at
bidrage til at løse en given samfundsmæssig udfordring – f.eks. afhjælpning af fødevare- eller vandmangel i verden.
De strategiske basismidler vil bidrage til, at universiteterne kan satse langsigtet på at opbygge excellence inden for udvalgte forskningsområder,
hvor de har forskningsmæssige styrkepositioner, og vil samtidig give universiteterne mulighed for at tiltrække stjerneforskere til Danmark. Der skal
ligeledes være et betydeligt fokus på at nyttiggøre viden i form af spinout-virksomheder og teknologioverførsel.
Endelig vil de strategiske basismidler kunne bidrage til uddannelse af
dygtige kandidater inden for udvalgte områder. En kvalificeret arbejdsstyrke er den måske vigtigste kilde til innovation i virksomheder såvel som
i det offentlige, og de strategiske basismidler vil understøtte, at der bliver
uddannet kandidater og yngre forskere inden for områder, som efterspørges på det danske arbejdsmarked.
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skal skiftes til høj opløsning

Robuste videnbroer
DE STATSLIGE FORSKNINGSFONDE SKAL STYRKES
Den statslige forskning er på det laveste niveau siden 2009, og det
har en afsmittende negativ indvirkning på de statslige forskningsfonde og –råd. Mest markant er den statslige finansiering af aktiviteterne i Innovationsfonden faldet fra 2,1 mia. kr. i 2010 til 1,25 mia. i
2017. Samtidig er bevillingen til Det Energiteknologiske Udviklings- og
Demonstrationsprogram (EUDP) halveret fra 397 mio. kr. i 2015 til 192,6
mio. kr. i 2017.

Udviklingen i bevillinger til statslige forskningsfonde,
2010 – 2017
Mio. kr.
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Det Frie Forskningsråd
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Kilde: Finanslovsbevillinger. Omregnet til 2017-priser.
Note: Danmarks Innovationsfond blev oprettet i 2014 ved en sammenlægning af Højteknologifonden, Det Strategiske
Forskningsråd og Rådet for Teknologi og Innovation. Aktiviteter som ikke blev ført videre i Innovationsfonden er ikke
regnet med her.

Det er problematisk, for de statslige fonde understøtter virksomhederne
i deres forsknings- og innovationsindsats og giver stor samfundsmæssig
værdi. Såvel store som mellemstore og små virksomheder deltager i projekterne bl.a. for at få ny viden og kompetence samt for at få skabt gode
netværk med førende videnmiljøer. Det bidrager til, at virksomhederne
forbliver innovative og konkurrencedygtige.
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Projekterne er af meget høj kvalitet, hvilket skyldes, at de statslige fonde
og programmer er baseret på national konkurrence om midlerne, hvor kun
de allerbedste projekter får støtte. F.eks. fik kun ét ud af 10 projekter støtte i Grand Solutions-programmet under Innovationsfonden i 2016. Netop
Grand Solutions-programmet udmønter midler til strategisk forskning
med særlig samfundsrelevans og sigter mod kommerciel og samfundsmæssig nytte.

ErhvervsPhD, Erhvervspostdoc, højtuddannede, forskningsinfrastruktur
mv. Mens Markedsmodningsfonden, som også er blevet kraftigt beskåret,
bidrager til, at virksomheder – primært SMV’er – får hjælp til produktudvikling i de sidste led af innovationskæden.
Innovationsfonden og demonstrations- og udviklingsprogrammerne
bringer offentlige forskere og virksomheder sammen i fælles forsknings- og udviklingsprojekter. Det gælder også SMV’er, der i InnoBoosterprogrammet under Innovationsfonden med en kort innovationsplan
i hånden kan søge støtte til et demonstrationsprojekt, leje en forsker,
ErhvervsPhD, Erhvervspostdoc, højtuddannede, forskningsinfrastruktur
mv. Mens Markedsmodningsfonden, som også er blevet kraftigt beskåret,
bidrager til, at virksomheder – primært SMV’er – får hjælp til produktudvikling i de sidste led af innovationskæden.

De strategiske forskningsmidler, som Innovationsfonden i dag finansierer
gennem ”Grand Challenges programmet”, blev før 2014 finansieret i Det
Strategiske Forskningsråd og Højteknologifonden. En sammenligning af
2010 og 2016 viser, at der er sket store besparelser på flere områder, som
er meget centrale for danske virksomheder. Det gælder især energi- og
miljøområdet, produktion, digitalisering og materialer samt biotek, medico og sundhed.

LANGSIGTEDE BEVILLINGSHORISONTER

Strategiske forskningsmidler inden for udvalgte områder

Forskning og innovation indebærer tidshorisonter, der rækker ud over den
årlige finanslov. Besparelserne af midler hos de statslige fonde og programmer på forsknings- og innovationsområdet er i sig selv problematiske, men samtidig har de store udsving i bevillingerne i sig selv en negativ
betydning. For de gør, at forskningsmiljøer – bygget op over flere år – det
ene år har gode muligheder for at finde støtte, mens mulighederne er
meget begrænset det næste år. Det harmonerer ikke med, at forskning og
innovation har en lang tidshorisont.
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Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet 2016: Tal om forskning.
Note: Faste 2017-priser.

Et løft af Innovationsfonden skal styke den strategiske forskning inden for
naturvidenskabelige og tekniske forskningsområder samt udvalgte sundhedsvidenskabelige områder.
Innovationsfonden og demonstrations- og udviklingsprogrammerne
bringer offentlige forskere og virksomheder sammen i fælles forsknings- og udviklingsprojekter. Det gælder også SMV’er, der i InnoBoosterprogrammet under Innovationsfonden med en kort innovationsplan
i hånden kan søge støtte til et demonstrationsprojekt, leje en forsker,
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Denne stop-and-go-bevillingspolitik bør erstattes af langsigtede bevillingshorisonter. Der er allerede i dag en treårig bevillingshorisont for universiteternes basismidler og GTS-institutternes resultatkontraktmidler.
Det skal fastholdes. Samtidig bør det sikres, at der for de statslige fonde
og programmer på forsknings- og innovationsområdet - hvor en stor del af
bevillingen er afhængig af de årlige finanslovsforhandlinger - indføres en
tilsvarende treårig bevillingshorisont.

EN FORSKNINGSINFRASTRUKTUR I VERDENSKLASSE
En forskningsinfrastruktur i verdensklasse gør Danmark synlig på globalt
plan og bidrager til at tiltrække forskningstunge virksomheder og førende
forskningsmiljøer. Det gælder topmoderne laboratorier, databaser, tekniske anlæg og andre faciliteter.
Danske investeringer i fysisk forskningskapital spænder fra lokalt laboratorieudstyr på universiteter og GTS-institutter over medlemskaber i internationale forskningsorganisationer (CERN, ESA, ESO mv.) til internationa-
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le satsninger som den store nationale vindtunnel ved DTU. Herudover er
der Danmarks milliardstore satsning på ESS og MAX IV i Lund.
ESS bliver et i særklasse førende neutronanlæg, og Max IV er et verdensklasse røntgenanlæg, som tilsammen giver enestående muligheder for at
udvikle nye bio- og materialeteknologiske løsninger, som er relevante for
store dele af industrien.
Fra dansk side er der netop gjort status på de forberedelser, som blev
anbefalet i ESS-strategien fra 2015. Denne status viser desværre, at der
endnu ikke er taget skridt til at realisere nogen af de tre til fem strategiske
forskningsfyrtårne inden for bio- og materialeteknologi, der er identificeret som vejen til at høste infrastrukturinvesteringernes store potentialer.
Der bør afsættes tilstrækkelige midler til forskning i tilknytning til investeringerne i infrastruktur. Det gælder f.eks. de planlagte forskningsfyrtårne i
tilknytning til ESS.
Uddannelsesministeriet har senest i 2015 offentliggjort en ny roadmap
for forskningsinfrastruktur, der kortlægger behov for nye investeringer
i Danmark. Den nationale pulje til forskningsinfrastruktur uddeler årligt
ca. 150 mio. kr. Investeringerne bør frem mod 2025 firedobles for at give
plads til flere prioriterede projekter på den danske roadmap for forskningsinfrastruktur.

ikke findes i Danmark. 40 pct. af de adspurgte virksomheder angiver, at
relevant viden ikke findes i Danmark, og 33 pct. angiver, at relevant udstyr
ikke findes i Danmark. Samtidig har hver fjerde danske fremstillingsvirksomhed mistet indtjening, fordi de ikke har adgang til den nødvendige
viden eller det nødvendige udstyr.
Der bør på tværs af GTS-institutter, universiteter og private virksomheder
være øget fokus på at kunne låne og leje forskningsinfrastruktur ud til andre. En rundspørge i 2016 blandt DI’s medlemmer viste, at knap 30 pct. af
virksomhederne har overskudskapacitet af maskiner, udstyr og bygninger.
Men kun 26 pct. af denne overskudskapacitet deles med andre virksomheder.
På samme vis kan der være et potentiale for bedre udnyttelse af udstyr og
faciliteter på de offentlige forskningsinstitutioner. En løsning i forhold til
nemmere adgang til demonstrations- og testfaciliteter samt forskningsinfrastruktur kunne være en børs på tværs af virksomheder og offentlige
forskningsinstitutioner, der synliggør muligheden for at leje og bruge andres infrastruktur. Børsen kunne drives af Innovationsfonden eller Danske
Universiteter og GTS-institutter i samarbejde.

DI og CO-industri foreslår:
INFRASTRUKTUR TIL TEST, DEMONSTRATION OG UDVIKLING
Flere midler til forskningsinfrastruktur skal samtidig bruges til at forbedre
eksisterende faciliteter og skabe nye test- og pilotfaciliteter i samarbejde
mellem universiteter, virksomheder og GTS-institutter. Det vil tilgodese
virksomheders stigende behov for at kunne teste nye højteknologiske
produkter og produktionsprocesser. Der kan f.eks. bygges videre på de
eksisterende teknologiplatforme og erfaringer fra testfaciliteter som
Lasercenteret hos FORCE Technology.
Samtidig bliver test og demonstration mere og mere kompleks med en
stigende grad af digitalisering og sammenkobling af produkter, processer
og services. Det kræver således avancerede og dyre faciliteter, som ofte vil
være for omkostningstunge for små men også for mellemstore virksomheder.

—— at Innovationsfonden bringes tilbage på et niveau på mindst 2 mia. kr.
—— at EUDP løftes til 1 mia. kr., at MUDP fordobles til 200 mio. kr., og at
Markedsmodningsfonden genrejses til tidligere 135 mio. kr.
—— at der for de statslige fonde og programmer på forsknings- og innovationsområdet indføres en tre-årig bevillingshorisont.
—— at de offentlige investeringer i forskningsinfrastruktur firedobles
frem mod 2025 fra 150 mio. kr. til 600 mio. kr. årligt. De flere midler
til infrastruktur skal også anvendes til at etablere nye test- og pilot
faciliteter ikke mindst på GTS-institutterne, hvor virksomhederne
kan få testet nye produkter og løsninger.
—— at der etableres en børs for forskningsinfrastruktur.

En analyse fra Teknologisk Institut fra 2017 viser, at de væsentligste årsager til, at nogle industrivirksomheder må til udlandet for at købe viden
eller adgang til udstyr, er, at den relevante viden eller det relevante udstyr
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Flere talenter
og topforskere
GODE RAMMER FOR DE ALLERBEDSTE
Danmark skal være et attraktivt land for de allerbedste forskere i verden. I den sammenhæng spiller Grundforskningsfonden en central rolle.
Fonden uddeler i disse år ca. 400 mio. kr. pr. år, primært gennem oprettelse af såkaldte Centres of Excellence. Disse Centres of Excellence spiller
en særdeles vigtig rolle for den høje kvalitet i dansk forskning.
Der er i dag tilstrækkeligt med projekter af høj kvalitet til, at der kan startes
endnu flere centre. Succesraten for ansøgninger er i dag således kun 6
pct., hvilket betyder afslag til meget forskning på højt niveau.
Grundforskningsfonden har samtidig gennem tre forskellige programmer
forsøgt at tiltrække udenlandske topforskere til permanente stillinger eller femårige forskningsprojekter i Danmark. I gennemsnit har det kostet
21,7 mio. kr. at tiltrække en udenlandsk forsker for en femårig periode.
Donationer fra de store danske fonde har flere gang hjulpet til. Der er
imidlertid behov for at investere markant flere midler, hvis Danmark systematisk skal kunne tiltrække verdensførende forskere. Det bør – udover
flere Centres of Excellence – indgå i et løft af Grundforskningsfondens
bevillingsniveau.
Fondens årlige bevillinger bør fordobles fra 425 til 850 mio. kr., hvilket kan
ske enten ved at øge fondens formue eller ved at afsætte en særlig bevilling til formålet på finansloven.

ALLE TALENTER I SPIL
En forudsætning, for at der kan udføres forskning i verdensklasse i
Danmark, er talentfulde forskere på alle niveauer. Talentpleje på alle niveauer er – og skal være – et centralt fokus på landets forskningsinstitutioner. Med et samlet løft af de offentlige forskningsinvesteringer vil basismidlerne til universiteterne med fordel kunne øges med det formål også
at understøtte talentlaget i dansk forskning.
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Allerede i dag arbejder universiteterne med at tydeliggøre og forbedre
karrierevejene for yngre forskere. Men der kan gøres mere for at orientere
de yngre forskere mod andre karriereveje end den, som går opad på universitetet.
For det er ikke alle, der tager en ph.d.-grad, der efterfølgende skal være
forsker på et universitetet. I dag er det ca. 1/3 af ph.d.erne, der finder beskæftigelse i det private. Det er i international sammenhæng en stor andel, men vi kan godt være mere ambitiøse. Samtidig er der stor forskel på,
hvor mange ph.d.er fra de enkelte områder, der får ansættelse i det private
erhvervsliv efter endt ph.d.

inden for det tekniske område, men også inden for naturvidenskab og
dele af sundhedsvidenskab. Således er det knap 60 pct. af ph.d.erne på
det teknisk-videnskabelige område, der finder ansættelse i det private erhvervsliv efter endt ph.d.-uddannelse, mens det kun er 10 pct. på humaniora og samfundsvidenskab.

ØGET SEKTORMOBILITET
Sektormobilitet er en vigtig del af et agilt forsknings- og innovationssystem og bidrager til at skabe samarbejde og samspil mellem videninstitutioner og virksomheder.
Men samarbejdet mellem universiteter og erhvervsliv kan øges. Der er,
som bl.a. Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd har peget
på, relativt gode muligheder for eksempelvis at oprette delestillinger,
f.eks. hvor forskeren både er ansat på en offentlig forskningsinstitution og
i en virksomhed. Imidlertid bliver mulighederne ikke brugt i særlig stort
omfang.

Andel af ph.d. er i privat beskæftigelse 2015
Fordelt på hovedområder, dimittender 1998 – 2014
Teknisk videnskab
Jordbrugs- og
Veterinærvidenskab

Sektormobilitet kræver større ledelsesmæssigt fokus. Sektormobilitet
skal anerkendes og belønnes, og de nuværende muligheder kan med
fordel anvendes i højere grad. Institutionerne kan også med fordel se på
erfaringerne fra Holland og Tyskland med f.eks. industriprofessorater og
delte forskergrupper.

Naturvidenskab
Sundhedsvidenskab
Samfundsvidenskab,
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Humaniora, Teologi
0

20

40

60

80 Pct.

DI og CO-industri anbefaler:
Kilde: DI beregninger pba. Danmarks Statistiks Ph.d.-register.

—— at Grundforskningsfondens årlige bevillingsniveau fordobles fra 425
mio. kr. til 850 mio. kr.
Ph.d.-uddannelsen kan gøres mere erhvervsorienteret, og i den forbindelse kan universiteterne med fordel lade sig inspirere af eksempelvis
ErhvervsPhD-ordningen.
Det er samtidig afgørende, at kvaliteten i forskeruddannelserne fastholdes. Det er afgørende, at der er tid til at lære at forske og lære at formidle
sin viden uafhængigt af, hvorvidt forskningen udføres i det private eller det
offentlige.

—— at talentlaget i dansk forskning styrkes, og der skabes klare karriereveje for yngre forskere, bl.a. ved at ph.d.-satsningen i højere grad
målrettes erhvervslivets behov.
—— at sektormobilitet fremmes ved, at mulighederne for at etablere
delestillinger mellem universiteter og virksomheder i højere grad
udnyttes.

Samtidig er forudsætningen for, at flere ph.d.er bliver ansat i det private,
at der uddannes flere ph.d.er inden for de områder, hvor virksomhederne
har viden- og kompetencebehov. Det har virksomhederne i særdeleshed
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