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Høringssvar: Udkast til forslag til lov om Danmarks Forsknings- og 
Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond

Danske Professionshøjskoler takker for invitationen som høringspart i høring over udkast til forslag til lov 
om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond. Vi har følgende 
bemærkninger:

Danske Professionshøjskoler finder kriterierne for allokering af midler fra Den Frie Forskningsfond og 
Innovationsfonden bekymrende. En bekymring, der bunder i lovforslagets uklarhed i forhold til definitioner 
og allokeringsmuligheder i henhold til følgende paragraffer.

Kapitel 2 §2 
Danske Professionshøjskoler anbefaler, at definitionen af anerkendte forskere og forskningskyndige 
præciseres, så det fremhæves, at forskere ansat ved en professionshøjskole kan søge Danmarks Frie 
Forskningsfond. Ligeledes må dette fremhæves i Bemærkninger til lovforslagets punkt 3.2 Lovens formåls- 
og definitionsbestemmelser. 

Kapitel 3, §8
Danske Professionshøjskoler anbefaler, at rådet sammensættes, så også professionsområdet er repræsenteret. 

Kapitel 4, §13 og 14
Vi oplever en uhensigtsmæssig uklarhed i den del af lovforslaget, der omhandler Det Frie Forskningsfonds 
(DFF) udvidede mulighed for at udføre allokeringsopgaver vedrørende midler til tematisk forskning. I 
lovbemærkningerne fremgår det, at denne allokeringsopgave skal omhandle temaer, der hidtil har været 
allokeret midler til via Innovationsfonden, men som ikke ligger inden for innovationsfondens fokusområde. I 
samme bemærkninger er Innovationsfondens fokus beskrevet som rettet mod erhvervslivet.  
Danske Professionshøjskoler finder, at disse formuleringer efterlader en væsentlig usikkerhed, primært i 
forhold til anvendt forskning og udvikling inden for den offentlige sektor. 

Det er uklart, om DFFs formål (§13) skal være definerende for udmøntningen af de tematiske midler. I så 
fald finder Danske Professionshøjskoler, at temaer, som omhandler forskning i offentlige udfordringer og 
innovation, udmøntes mere hensigtsmæssigt ud fra Innovationsfondens formål, da denne fokuserer bredere 
herunder på forskningskvalitet, innovation og løsninger.

Med venlig hilsen

Harald Mikkelsen
Formand
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