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1. Sammenfatning 

Styrelsen for Forskning og Innovation (FI) har i 2015 etableret et nyt tilsyns- og dialogkoncept, 
der er baseret på en formaliseret og struktureret tilgang til styrelsens tilsynsopgaver. Denne 
rapport beskriver styrelsens tilsyns- og dialogkoncept. 
 
Konceptet udgør en overordnet ramme for tilsynet med bevillingsgivende råd og fonde, innova-
tionsinfrastruktur og råd og udvalg uden bevillingsfunktion på det forsknings- og innovationspo-
litiske område.  Tilsyns- og dialogkonceptet skal medvirke til at skabe åbenhed og gennemsigtig-
hed om de enkelte institutioners aktiviteter sådan, at de enkelte tilsynsaktiviteter understøtter 
en hensigtsmæssig og strategisk udvikling af de enkelte institutioner. Samtidig skal konceptet 
styrke videnudvekslingen og den strategiske dialog mellem styrelsen og institutionerne i almin-
delighed. 
 
Styrelsens tilsyn struktureres om tre hovedområder: 

— Controlling: institutionernes forvaltning af midler, 
— Forvaltning: institutionernes sagsbehandling og overholdelse af dertil knyttede regel-

sæt, 
— Policy: institutionernes opfyldelse af deres lovbestemte formål og dialog omkring aktu-

elle og relevante politiske fokusområder. 
 
De institutioner, som styrelsen fører tilsyn med, er en ikke ensartet gruppe, og tilsyns- og dialog-
konceptets elementer tilpasses derfor i forhold til hver enkel institutions formål, karakteristika 
og udgangspunkt.  
 
Status for hver enkelt institution bliver fulgt løbende i de tilsynsførende kontorer i FI og drøftes 
på tilbagevendende tilsyns- og dialogmøder mellem styrelsen og den pågældende institution. 
Formålet med disse møder er dels at følge op på tilsynsmæssige aspekter af institutionens lø-
bende drift, dels at skabe rum til en strategisk dialog med institutionen. På baggrund af tilsyns- 
og dialogmøderne udarbejdes årligt en skriftlig afrapportering for styrelsens tilsyn. 
 
Styrelsen har som en del af konceptet taget initiativ til at etablere og udvikle en struktureret 
tilgang for varetagelse og evaluering af ministeriets bevillinger til internationale forskningsinfra-
strukturer.  
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2. Indledning 
Styrelsen er efter delegation fra uddannelses- og forskningsministeren tilsynsmyndighed for en 
række institutioner1, der alle er en del af forsknings- og innovationssystemet, og styrelsen ønsker 
en mere formaliseret, struktureret og dialogbaseret tilgang i forbindelse med udførelsen af sty-
relsens tilsynsopgaver.  
 
Formålet med tilsyns- og dialogkonceptet er at konsolidere styrelsens rolle som tilsynsmyndig-
hed. Konceptet skal sikre, at styrelsen på en tidssvarende og passende måde løfter sit tilsynsan-
svar, og er kendetegnet ved, at der er tale om mål- og resultatstyring frem for processtyring for 
de enkelte institutioner. Endvidere skal en styrket videnudveksling og strategisk dialog mellem 
styrelsen og de institutioner, som føres tilsyn med bidrage til, at FI får et bedre overblik over, 
hvordan de forskellige investeringer og finansierede aktiviteter kommer dansk forskning og 
innovation til gode.  
 
Målsætningen er, at tilsyns- og dialogkonceptet medvirker til: 

— at der skabes åbenhed og gennemsigtighed om de enkelte institutioners aktiviteter så-
dan, at de enkelte tilsynsaktiviteter kan understøtte en hensigtsmæssig og strategisk 
udvikling af de enkelte institutioner, 

— at motivere institutionerne til at prioritere politisk fokus og politiske tiltag,  
— at sikre, at aktiviteterne hos institutionerne bidrager til opfyldelse af deres egne mål-

sætninger, såvel som styrelsens overordnede målsætning om at skabe stadig bedre 
rammer for forskning og innovation til gavn for samfundet, 

— at kvaliteten af tilsynet og opgaveløsningen hos både institutioner og FI opfylder for-
ventninger og forpligtelser hos alle relevante interessenter,  

— at tilsynet er baseret på en risikobetragtning i forhold til institutionen, dvs. at tilsynet 
tilrettelægges under hensyn til f.eks. bevillingsstørrelse, karakteren af aktiviteter, eller 
hvorvidt en institution f.eks. er underlagt ekstern revision mv.  

— at tilsynet i videst muligt omfang ensartes på tværs af institutionerne. 
 
I rapporten er der udviklet et koncept for tilsynet med følgende institutioner:  
 
Bevillingsgivende råd og fonde 

— Det Frie Forskningsråd (DFF)  
— Danmarks Grundforskningsfond (Grundforskningsfonden) 
— Danmarks Innovationsfond (Innovationsfonden) 

 
Innovationsinfrastruktur 

— Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS) 
— Innovationsmiljøer  
— Innovationsnetværk  

 

                                                                 
1 Det vil sige institutioner i ordets bredeste forstand, herunder både egentlige statslige myndigheder, private insti-

tutioner, der varetager offentlig myndighedsudøvelse, og institutioner som defineret af FI, som ikke er egentlige 

selvstændige, juridiske enheder. 
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Råd og udvalg uden bevillingsfunktion 
— Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFIR) 
— Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU) 

 
FI har endvidere taget initiativ til at etablere og udvikle en struktureret tilgang for varetagelse og 
evaluering af ministeriets bevillinger, der anvendes til Danmarks konventionsbårne medlemsbi-
drag til internationale forskningsinfrastrukturer, og med bevillinger, som anvendes i forbindelse 
med Danmarks deltagelse i såkaldte European Research Infrastructure Consortiums (ERICs). 
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3. Tilsynsforpligtelsen  
Uddannelses- og forskningsministeren skal som øverste ansvarlige på ressortområdet føre tilsyn 
med: 

— at de nævnte institutioners aktiviteter bidrager til opfyldelse af lovgivers intentioner og 
overordnede mål, samt 

— at aktiviteterne udføres i henhold til relevant lovgivning og under hensyn til de til en-
hver tid gældende politiske målsætninger. 

 
Ministeren har ved cirkulære for Styrelsen for Forskning og Innovation2 delegeret denne tilsyns-
opgave til FI. 
  
Tilsynsopgaven følger også - i vid udstrækning - af en række mere detaljerede delegationsbe-
kendtgørelser udstedt med hjemmel i bl.a. lov om forskningsrådgivning, lov om Danmarks In-
novationsfond og lov om teknologi og innovation, jf. bilag A, Oversigt over relevant lovgivning. 
 
Derudover har både ministeren og FI udstedt en række institutionsspecifikke bekendtgørelser 
om f.eks. DFF, Grundforskningsfonden, GTS’erne samt Innovationsmiljøernes virke. Disse be-
kendtgørelser fastsætter nærmere krav og forventninger til institutionernes måde at agere og 
varetage deres opgaver på.  
 
Bekendtgørelserne tydeliggør samtidig, hvad FI skal lægge vægt på i forbindelse med tilsynsudø-
velsen.  
 
Detaljeringsgraden i de nævnte bekendtgørelser er varierende og afhænger af de enkelte institu-
tioners karakter og opgaveportefølje. FI har i tillæg til de ved lov fastsatte tilsynsopgaver udstedt 
forskellige former for detaljerede institutionsspecifikke retningslinjer, hvori FI yderligere be-
skriver, hvordan styrelsen vil føre tilsyn med institutionerne. 
 
Styrelsens tilsynsforpligtelser og tilsynsudøvelse følger således i vidt omfang af de ovenfor nævn-
te forskellige regelsæt, og er dermed en del af grundlaget for udvikling af tilsyns- og dialogkon-
ceptet. 
 
For så vidt angår de internationale forskningsinfrastrukturer er FI i almindelighed forpligtet til 
at varetage danske interesser i den internationale kontekst, herunder at sikre, at midlerne der 
anvendes på samarbejdet giver højest muligt afkast. 
  

                                                                 
2 Cirkulære nr. 9151 om Styrelsen for Forskning og Innovation af 30. marts 2014 (FI-cirkulæret). 
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4. Overordnet om tilsyns‐ og 
dialogkonceptet 

4.1 Tilsynsmodel 

Tilsyns- og dialogkonceptet er struktureret efter en overordnet model, hvor der udføres tilsyns-
aktiviteter inden for tre forskellige områder: policy, forvaltning og controlling. 
 
De tre tilsynsområder defineres som følger:  

— Controlling: institutionernes forvaltning af midler, herunder forbrug af finanslovsbe-
villinger, regnskabsførelse og dokumentation af administrative og økonomiske proce-
durer med henblik på efterlevelse af regulering på området mv. 

— Forvaltning: institutionernes sagsbehandling og overholdelse af dertil knyttede regel-
sæt, herunder legalitetstilsyn med institutionernes sagsbehandling, efterlevelse af sær-
lig – for institutionen relevant – lovgivning, dokumentation af administrative procedu-
rer på området mv. 

— Policy: institutionernes opfyldelse af deres lovbestemte formål og dialog omkring ak-
tuelle og relevante politiske fokusområder, udvikling af og bedre anvendelse af effekt-
målinger og evalueringer i forhold til efterlevelse af politiske målsætninger – både kon-
krete målsætninger og i et bredere perspektiv. 

 
Tilsynsområderne illustreret i nedenstående tilsynsmodel, anvendes som udgangspunkt for de 
institutioner, som er beskrevet i denne rapport.  
 
Figur 1: Tilsynsmodel 
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4.2 Tilsynsformer 

Styrelsens tilsyn har form af et sæt systematiske og ad hoc baserede tilsynsaktiviteter. 
 
Det systematiske tilsyn dækker over en række aktiviteter, der gennemføres periodisk, med hen-
blik på løbende at følge en udvikling på et givent område. Der kan eksempelvis være tale om 
løbende tilsyn med en institutions bevillingsforbrug eller antallet af klagesager. Det systematiske 
tilsyn udføres typisk med fokus på forvaltning og controlling.  
 
Ad hoc tilsynet iværksættes, når der opstår et særligt behov, f.eks. på baggrund af en konkret sag 
eller en ekstern henvendelse, der fordrer en konkret tilsynsaktivitet, der kan understøtte over-
holdelsen af relevante regelsæt eller hensigtsmæssig adfærd. Ad hoc tilsynet kan findes inden for 
såvel controlling, forvaltning og policy. 

4.3 Tilsynsformer for de forskellige institutionstyper 

De enkelte institutioner er meget forskelligartede, og for bedre at tage højde for individuelle 
karakteristika, skelnes der mellem nedenstående typer af institutioner:  
 

1. Bevillingsgivende råd og fonde, der består af institutioner, som har til formål at 
uddele midler til forskning og innovation. Denne gruppe indbefatter bevillingsgivende 
fonde – DFF, Grundforskningsfonden og Innovationsfonden,  

2. Innovationsinfrastruktur, som er den institutionslignende del af innovationssy-
stemet, herunder Innovationsmiljøer, Innovationsnetværk og GTS’er, 

3. Råd og udvalg uden bevillingsfunktion herunder UVVU, der behandler sager 
om videnskabelig uredelighed i forskning samt DFIR, der yder rådgivning til Folketin-
get og ministre om forskning og innovation, 

4. International forskningsinfrastruktur forstået som bevillinger, der anvendes i 
ved Danmarks deltagelse i internationale forskningsinfrastrukturer. 

 
De forskellige typer af institutioner fordrer forskellige tilsynsformer under hensyn til om institu-
tionen uddeler midler eller selv modtager midler til en konkret aktivitet, og tilsynet differentie-
res i forhold hertil. 
 
For bevillingsgivende råd og fonde samt for nogle af institutionerne under innovationsinfra-
struktur, er der f.eks. tale om institutioner, som administrerer væsentlige bevillinger og forestår 
sagsbehandling i forbindelse med behandlinger af ansøgninger om forskningsmidler eller insti-
tutioner, der udfører nærmere forudbestemte aktiviteter. Samtidig opererer råd, fonde og inno-
vationsinfrastruktur i et miljø, der påvirkes af skiftende politiske fokusområder og tiltag på 
forsknings- og innovationsområdet. Derfor er det hensigtsmæssigt, at der føres et systematisk 
tilsyn med disse institutioner både for så vidt angår controlling, forvaltning og policy. 
 
For UVVU og DFIR gælder det, at institutionerne ikke udmønter større bevillinger, og generelt 
har et andet formål end de øvrige institutioner. Derfor er det mere hensigtsmæssigt, at der føres 
et ad hoc baseret tilsyn med disse institutioner i det omfang, der opstår behov herfor.  
 
I forhold til de internationale forskningsinfrastrukturer er der tale om institutioner, der er væ-
sensforskellige fra de øvrige. Således er institutionerne typisk underlagt værtslandets lovgivning, 
ligesom institutionerne har særegne statutter og retningslinjer. Forskningsinfrastrukturerne 



 

 

Styrelsen for Forskning og Innovation  10 

finansieres af såvel danske midler som midler fra andre medlemslande. Hermed deles tilsynsan-
svaret med en række andre nationer. Derfor er det hensigtsmæssigt, at en styrket indsats fokuse-
rer på tilbagevendende evalueringer af det danske, videnskabelige udbytte gerne i et nordisk 
perspektiv.  
 



 

 

Styrelsen for Forskning og Innovation  11 

5. Tilsynets tilrettelæggelse 

De forskellige institutioner og aktiviteter, som rapporten omhandler, har en mængde forskellige 
karakteristika både i forhold til organisering og opgaver, og derfor tilpasses og udformes det 
konkrete tilsyn med hver enkelt institution, således at der tages højde for institutionens unikke 
karakteristika.  
 
En række aktiviteter kan imidlertid med fordel etableres for størstedelen af tilsynsarbejdet, så-
dan at der sker en gennemgående koordinering, og sådan at den merværdi, et gennemgående 
tilsyns- og dialogkoncept skaber, udnyttes optimalt.  
 
Tilrettelæggelsen af tilsyns- og dialogkonceptet omfatter følgende elementer, som er beskrevet 
yderligere nedenfor:  

— Tilbagevendende, typisk årlige, tilsyns- og dialogmøder med institutionerne,  
— Tværgående koordinering i FI i forbindelse med fastlæggelsen af strategiske temaer, 

der skal drøftes på tilsyns- og dialogmøder, 
— Opsamling af erfaringerne fra årets tilsyns- og dialogmøder på tværs af institutionsty-

per, samt 
— Mulighed for opfølgende drøftelser mellem relevante repræsentanter for bevillingsgi-

vende råd og fonde, innovationsinfrastrukturen samt FI med henblik på erfaringsud-
veksling og drøftelse af tværgående temaer. 

5.1 Tilsyns- og dialogmøder 

Styrelsen fører systematisk tilsyn med bevillingsgivende råd og fonde og innovationsinfrastruk-
tur og drøfter løbende aktuelle temaer inden for det forsknings- og innovationspolitiske område 
med de relevante institutioner. 
 
For at systematisere og konsolidere den løbende dialog er der etableret som minimum ét årligt 
tilbagevendende tilsyns- og dialogmøde med hver institution. Mødet har sigte på dels at følge op 
på tilsynsmæssige aspekter af institutionens drift, dels at skabe rum til en strategisk dialog med 
institutionen. På mødet drøftes relevante forhold for institutionens udvikling siden sidste møde, 
og der gøres status for institutionens aktiviteter i lyset af den forskningspolitiske situation.  
 
Tilsyns- og dialogmødet skal være med repræsentation på minimum kontorchefniveau, og evt. 
efter behov på direktørniveau, fra styrelsens side, og passende højt niveau fra institutionen. 
Mødekadencen fastlægges separat for hver institution. Det faste tilsynsmøde skal om muligt 
afholdes i perioden juni-oktober med henblik på at drøfte årsrapport og tværgående temaer. 
Resultaterne fra møderne samles dels i separate notater for de enkelte institutioner, dels i en 
samlet rapport med en overordnet status for styrelsens tilsynsaktiviteter, jf. nedenfor. 
 
På tilsyns- og dialogmøder kan følgende eksempelvis drøftes: 

— Overordnet status for institutionens økonomi, personale og indsatsområder, 
— Opmærksomhedspunkter i forhold til institutionens praksis i forhold til controlling, 

forvaltning og policy, 
— Opmærksomhedspunkter fra styrelsens statistiske beredskab, 
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— Tværgående temaer, som styrelsen sætter fokus på i årets tilsynsmøder, jf. nedenfor,  
— Emner, der er rejst i institutionernes årsrapporter, 
— Øvrige emner, som fastlægges i dialog med institutionen, 
— Eventuelle temaer, der skal tages op på næste møde. 

 
En række af de aktuelle temaer som drøftes på dialog- og tilsynsmøderne, vil være tværgående 
for institutionerne. Temaerne vil blive fastlagt i dialog mellem de tilsynsførende kontorer, så der 
sikres en ensartethed i og, at evt. dataindsamlingsarbejde kan udføres effektivt og på tværs af 
institutionerne. 

5.2 Opsamling på årets tilsyns- og dialogmøder 

På baggrund af de årlige tilsyns- og dialogmøder med institutionerne udarbejdes et kort notat 
for hver enkelt institution, som offentliggøres på ministeriets hjemmeside.  Samtidig udarbejde-
des en samlet rapport om årets tilsynsaktiviteter, der opsamler erfaringerne på tværs af institu-
tionerne. Rapporten skal redegøre for erfaringer i forhold til de temaer, der drøftes på møderne 
for således at skabe et tværgående overblik. Derudover skal rapporten sikre videndeling om årets 
tilsynsaktiviteter og best practise og fungere som formel dokumentation for styrelsens tilsyn. 
Rapporten skal således, i videst muligt omfang, kunne bruges f.eks. i forbindelse med Rigsrevisi-
onens tilsyn med FI, herunder det årlige møde mellem Rigsrevisionen og departementschefen, 
men også af ledelsesniveauet i styrelsen og ministeriet.  

5.3 Opfølgende drøftelse om tilsynstemaer    

Selvom de institutioner, som FI fører tilsyn med, adskiller sig fra hinanden, har de alligevel en 
række fællestræk og en række ensartede udfordringer, der blandt andet opstår, når institutio-
nerne opererer i et stadigt mere globalt forsknings- og innovationssystem samtidig med, at de er 
underlagt en række nationalt baserede hensyn.   
 
De årlige tilsyns- og dialogmøder medvirker til at afdække og sætte fokus på emner, der er fælles 
for institutionerne, således at emnerne kan gøres til genstand for tværgående, opfølgende drøf-
telser på baggrund af årets tilsyns- og dialogmøder. Der kan derfor en gang om året efter behov, 
afholdes opfølgende drøftelser mellem styrelsen og institutionerne. Det skal vurderes fra gang til 
gang, om mødet skal foregå på direktør- eller kontorchefniveau. Formålet med drøftelsen er at 
understøtte videndeling mellem institutionerne i forhold til håndtering af aktuelle udfordringer 
og indsatsområder og udveksling af best practice. Endvidere vil møderne give lejlighed til en 
strategisk drøftelse af tværgående temaer, hvor samspillet mellem institutionerne er af væsentlig 
betydning for at sikre en optimal opgaveløsning. 
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Tilrettelæggelsen af tilsynet kan bedst illustreres i et årshjul, jf. figur 2.   

 

5.4 Intern koordination og organisation i FI 

Hver enkelt institution er tilknyttet et kontor i FI, der har ansvaret for det konkrete tilsyn med 
institutionen (benævnt tilsynskontorerne). Institutionerne har derfor kun én indgang til styrel-
sen, hvis de har henvendelser vedr. tilsynet. De enkelte kontorer har ansvaret for at sikre, at alle 
tre tilsynsområder, controlling, forvaltning og policy, bliver dækket i tilsynet med institutioner-
ne, således at de respektive fagligheder i styrelsen bliver inddraget i tilsynet med institutionen. 
De ansvarlige tilsynskontorer har desuden ansvaret for at udvikle et konkret tilsyns- og dialog-
koncept for hver enkelt institution med afsæt i det overordnede koncept beskrevet i denne rap-
port.  
 
Idet ansvaret for tilsynet placeres decentralt i kontorerne, er det væsentligt at sikre den tværgå-
ende koordinering og vidensopsamling på tilsynsområdet. Derfor er der i FI nedsat et tilsynsnet-
værk, som sikrer, at der sker en tværgående koordinering mellem de relevante tilsynskontorer i 
styrelsen. Samtidig skal netværket i samarbejde med de enkelte tilsynskontorer sikre fremdriften 
i forhold til de respektive årshjul for tilsynet med de enkelte institutioner samt sikre opfølgnin-
gen på de respektive dialogmøder, herunder opsamlingen på møderne i et samlet notat.  Net-
værket kan i samarbejde med tilsynskontorerne sætte rammerne for de enkelte tilsyn f.eks. i 
form af årlige, overordnede temaer for tilsynene samt sikre en videndeling mellem de respektive 
tilsynskontorer. Ligeledes er netværket ansvarlig for de årlige opsamlingsmøder og er endvidere 
ansvarlig for, at de enkelte tilsynskontorer medvirker til en ensartet praksis overfor de forskelli-
ge institutioner. 
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6. Fokusområder i tilsyns‐ og 
dialogkonceptet 

I dette afsnit uddybes de tre tilsynsområder – controlling, forvaltning og policy - som tilsyns-
konceptet er bygget op omkring.   

6.1 Controlling 

Tilsynet på dette område består i, at FI påser institutionernes forvaltning af finanslovsmidler. 
Det vil sige om midler, der er afsat på de årlige finanslove, anvendes i overensstemmelse med 
vilkårene i finansloven og den bagvedliggende politiske beslutning.  
 
Controlling indebærer, at man typisk forholder sig til overordnede forhold som: 

— Anvendelse af bevillingen  
— Hvordan og til hvem videreudmøntes bevillingen, til hvilket formål er midlerne gi-

vet, hvad er omfanget af udmøntningen etc., 
— Driftsregnskab/årsrapport - foreligger der et regnskab og/eller årsberetning for in-

stitutionen. 
— Regnskabsmæssige forhold 

— Er kontering og forbrug i overensstemmelse med gældende regler, f.eks. budgetvej-
ledningen mv. 

— Revision 
— Foreligger der evt. en (Rigs)revisionsrapport for institutionen, og hvilke bemærk-

ninger har (Rigs)revisionen, 
— Er varer og tjenester erhvervet på den mest økonomiske måde under hensyntagen til 

pris, kvalitet, mv. og er der et optimalt forhold mellem ressourceanvendelse og ud-
byttet, 

— I hvilket omfang har man nået de mål og udløst de virkninger, som var tilsigtet med 
ressourceanvendelsen, 

— Hvilke styringsprocesser har ledelsen iværksat med henblik på at udnytte ressour-
cerne og tilrettelægge aktiviteterne, så organisationens målsætning opfyldes bedst 
muligt. 

— Særlige bekendtgørelser  
— I flere tilfælde er institutionernes forvaltning af midler nært reguleret i bekendtgø-

relser. FI vil i disse tilfælde påse, at institutionerne efterlever disse. 
— Institutionens procedurer/retningslinjer, struktur og organisering  

— Hvordan sikrer institutionen selv, at midlerne forvaltes forsvarligt. 
— Vejledning/rådgivning 

— Tilsyn er ikke kun en kontrol, men kan også omfatte en vejledning om håndtering af 
aktuelle samt generelle, økonomiske og administrative forhold. 

 
Omfanget af, og de enkelte punkter i sig selv, tilpasses konkret til den enkelte institution, hvorfor 
det også i hvert enkelt tilfælde kan være relevant at medtage andre forhold end de ovenfor an-
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givne. For nogle institutioner vil det betyde, at det hidtidige tilsyn, for så vidt det er grundigt 
reguleret f.eks. på controllingområdet som følge af ekstern revision, bevares for nuværende. I 
nogle tilfælde kan tilsynet bestå af, at der foreligger en instruks, som beskriver arbejdsgangen 
nærmere, og som institutionen kan stå inde for, ligger til grund for institutionens nærmere ar-
bejde.  

6.2 Forvaltning 

Som tilsynsmyndighed har FI ansvar for at føre legalitetstilsyn med institutionernes sagsbe-
handling og overholdelse af dertil knyttede regelsæt, f.eks. offentligheds- og forvaltningslov mv. 
Det kan komme til udtryk i form af statistik over klagesager, stikprøvevis tjek af opslag og til-
sagnsbreve samt diverse ad hoc rådgivning mv. 
 
Forvaltning indebærer, at man typisk forholder sig til overordnede forhold som: 

— Offentligretlig lovgivning  
— Overholder institutionen f.eks. forvaltnings- og offentlighedsloven,   
— I de tilfælde, hvor FI er rekursinstans, føres der statistik over antallet af indkomne 

klager, således at der kan dannes et overblik over eventuelle særlige indsatsområder, 
som f.eks. afspejles i klager over institutionerne.  

— Tværgående lovgivning 
— Overholder institutionen f.eks. udbuds-, statsstøtteregler og persondatalovgivning. 

— Institutionsspecifik lovgivning og bekendtgørelser 
— Overholder institutionen eventuel institutionsspecifik lovgivning, herunder be-

kendtgørelser, f.eks. bekendtgørelse om institutionens bevillingsfunktion, forvalt-
ning af midler eller lignende. 

— Institutionens procedurer/retningslinjer, struktur og organisering  
— Hvordan sikrer institutionen selv, at institutionen kan efterleve det lovbestemte 

formål og anden gældende ret. 
— Vejledning/rådgivning 

— Tilsyn er ikke kun en kontrol, men kan også omfatte en vejledning om håndtering af 
aktuelle samt generelle, forvaltningsmæssige problemstillinger. 

6.3 Policy 

Idet FI – ud over at varetage det tilsyn, der vedrører controlling og forvaltning – skal sikre, at 
institutionerne opfylder de lovbestemte formål, og at institutionernes løbende udvikling matcher 
udviklingen på forsknings- og innovationsområdet, er det vurderingen, at tilsynet i højere grad 
også skal omfatte et tredje såkaldt policyspor. Især policytilsynet sker i en tæt dialog med de 
enkelte institutioner for at sikre en fælles forståelse af formål og udvikling for institutionerne.  
 
FI skal have kendskab til de overordnede rammer for institutionens virksomhed for på den måde 
at kunne sikre, at rammerne generelt er hensigtsmæssige. Omvendt skal institutionerne have 
kendskab til Uddannelses- og Forskningsministeriets arbejde og særlige fokusområder.  
 
Policy betyder således, at man typisk forholder sig til forhold som: 

— Aktuelle politiske fokusområder og institutionens aktiviteter på området, 
— Aktuelle problemstillinger i institutionen og tendenser inden for institutionens område, 

herunder evt. samfundsudfordringer, 
— Formålsopfyldelse, evalueringer og effektmålinger af institutionernes aktiviteter. 
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Policytilsynet skal ud fra ovenstående betragtninger sikre, at der er en løbende dialog om at 
opstille konkrete og målbare mål for institutionerne, og at effekterne af de forskellige institutio-
ners aktiviteter evalueres både kvalitativt og kvantitativt.  Disse kan med fordel anvendes som en 
del af grundlaget for et evidensbaseret tilsyn og kvalificere det forberedende arbejde og dialogen 
med institutionerne. 
 
Disse indikatorer omfatter indikatorer for både input, output, outcome og impact/effekt.  
 

— Indikatorer for input måler de investeringer, som bruges på forskning, udvikling og in-
novation (FUI), f.eks. antal bevillinger,  

— Indikatorerne for output måler de aktiviteter, som kommer ud af investeringerne i FUI, 
f.eks. videnskabelige publikationer, 

— Indikatorerne for outcome måler resultaterne af FUI-aktiviteterne, f.eks. patenter og ci-
tationer,  

— Effektindikatorerne måler de økonomiske og ikke-økonomiske effekter af virksomheder 
og samfundets FUI- investeringer f.eks. øget produktivitet eller forlænget livskvalitet.  
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7. Bilag A – Oversigt over 
relevant lovgivning 

Udarbejdelse af oversigt over styrelsens lovpligtige tilsyn er baseret på en gennemgang af det 
såkaldte FI-cirkulære, Cirkulære nr. 9151 af 30. marts 2014 om Styrelsen for Forskning og Inno-
vation. 
 
Det følger af FI-cirkulærets § 1, at FI varetager Uddannelses- og Forskningsministeriets opgaver, 
herunder afgørelse af sager, gennemførelse af tilsyn samt udfærdigelse af generelle forskrifter, 
efter bl.a. følgende love: 

1. Lov om forskningsrådgivning m.v. (lovbekendtgørelse nr. 365 af 10. april 2014). 
2. Lov om teknologi og innovation (lovbekendtgørelse nr. 366 af 10. april 2014). 
3. Lov om Danmarks Innovationsfond (lov nr. 306 af 29. marts 2014). 
4. Lov om Danmarks Grundforskningsfond (lovbekendtgørelse nr. 367 af 10. april 2014). 

 
Det følger endvidere af § 1, stk. 2, at den nærmere afgrænsning af styrelsens opgaver fremgår af 
delegationsbekendtgørelser og af konkrete delegationer til FI udstedt inden for de i stk. 1 nævnte 
lovområder. Derudover kan departementschefen i ministeriet henlægge andre opgaver til FI, jf. § 
1, stk. 3. 
 
I det følgende vil det relevante lovgrundlag for styrelsens lovbestemte tilsyn for hver af de insti-
tutioner blive opstillet. 
 
Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU) 
Styrelsens tilsynsforpligtelse over UVVU er reguleret i lov om forskningsrådgivning m.v. (lovbe-
kendtgørelse nr. 365 af 10. april 2014). Tilsynsforpligtelsen er endvidere reguleret i bekendtgø-
relse om delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser i lov om forskningsråd-
givning m.v. (bekendtgørelse nr. 318 af 30. marts 2014). Derudover har uddannelses- og forsk-
ningsministeren udstedt bekendtgørelse om Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed 
(bekendtgørelse nr. 306 af 20. april 2009), som regulerer udvalgenes virke.  
 
Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFIR) 
Tilsynsforpligtelsen med DFIR er reguleret i lov om forskningsrådgivning m.v. (lovbekendtgø-
relse nr. 365 af 10. april 2014). 
 
Tilsynsforpligtelsen er ligeledes reguleret i bekendtgørelse om delegation af uddannelses- og 
forskningsministerens beføjelser i lov om forskningsrådgivning m.v. (bekendtgørelse nr. 318 af 
30. marts 2014). I bekendtgørelsen har FI fået kompetence til at fastsætte nærmere regler for 
DFIRs virke. Hjemlen er ikke udnyttet. 
 
Det Frie Forskningsråd 
Styrelsens tilsynsforpligtelse med Det Frie Forskningsråd er reguleret i lov om forskningsråd-
givning m.v. (lovbekendtgørelse nr. 365 af 10. april 2014). Derudover ses tilsynsforpligtelsen 
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med Det Frie Forskningsråd reguleret i bekendtgørelse om delegation af uddannelses- og forsk-
ningsministerens beføjelser i lov om forskningsrådgivning m.v. (bekendtgørelse nr. 318 af 30. 
marts 2014).  
 
Endvidere er det for tilsynsforpligtelsen endvidere relevant at se på bekendtgørelse om adgang 
til at klage over de faglige forskningsråds afgørelser efter lov om forskningsrådgivning m.v. (be-
kendtgørelse nr. 321 af 30. marts 2014) og bekendtgørelse om bevillingsfunktionen m.v. under 
DFF (bekendtgørelse nr. 322 af 30. marts 2014).  
 
For tilsynsudøvelsen er det samtidig relevant at være opmærksom på Vilkår for Bevillinger, som 
regulerer administrationen af bevillinger fra DFF’s faglige forskningsråd, samt de enkelte faglige 
forskningsråds forretningsordener. 
 
Danmarks Innovationsfond 
Tilsynsforpligtelsen med Danmarks Innovationsfond er reguleret i lov om Danmarks Innovati-
onsfond (lov nr. 306 af 29. marts 2014). Derudover ses tilsynsforpligtelsen med Danmarks In-
novationsfond reguleret i bekendtgørelse om delegation af uddannelses- og forskningsministe-
rens beføjelser i lov om forskningsrådgivning m.v. (bekendtgørelse nr. 318 af 30. marts 2014).  
 
Det bemærkes, at FI i medfør af ovennævnte bekendtgørelse har fået delegeret kompetencen til 
at fastsætte nærmere regler for Danmarks Innovationsfondens virke, jf. lovens § 22. Denne 
hjemmel er endnu ikke udnyttet. 
 
Danmarks Grundforskningsfond 
Tilsynsforpligtelsen med fonden er reguleret i lov om Danmarks Grundforskningsfond (lovbe-
kendtgørelse nr. 367 af 10. april 2014) samt bekendtgørelse om delegation af ministeren for 
videnskab, teknologi og udviklings beføjelser i lov om Danmarks Grundforskningsfond (be-
kendtgørelse nr. 853 af 21. august 2008). 
 
Der er ved kongelig anordning fastsat nærmere regler for fondens virke i en fundats, jf. anord-
ning om fundats for Danmarks Grundforskningsfond (anordning nr. 944 af 8. september 2008). 
FI har samtidig efter forhandling med finansministeren fastsat detaljerede regler om forvaltnin-
gen af fondens midler i bekendtgørelse om forvaltningen af Danmarks Grundforskningsfonds 
midler (bekendtgørelse nr. 154 af 10. februar 2010). 
 
GTS-institutterne 
Styrelsens tilsynsforpligtelse med GTS-institutterne er reguleret i lov om teknologi og Innovati-
on (lovbekendtgørelse nr. 366 af 10. april 2014) samt i bekendtgørelse om delegation af uddan-
nelses- og forskningsministerens beføjelser i lov om teknologi og innovation (bekendtgørelse 
nr.319 af 30. marts 2014). 
 
For tilsynsudøvelsen er det endvidere relevant at være opmærksom på Retningslinjer for God-
kendt Teknologisk Service i Danmark, som supplerer og uddyber Lov om Teknologi og Innovati-
on samt regulerer vilkårene for godkendelse og medfinansiering af GTS-nettets erhvervs- og 
samfundsrettede viden- og kompetenceopbygning inden for forskning og udvikling samt tekno-
logisk infrastruktur. 
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Innovationsnetværkene 
Styrelsens tilsynsforpligtelse med innovationsnetværkene er reguleret i lov om teknologi og In-
novation (lovbekendtgørelse nr. 366 af 10. april 2014 samt i bekendtgørelse om delegation af 
uddannelses- og forskningsministerens beføjelser i lov om teknologi og innovation (bekendtgø-
relse nr. 319 af 30. marts 2014). 
 
Innovationsmiljøerne 
Tilsynsforpligtelsen med innovationsmiljøerne er reguleret i lov om teknologi og Innovation 
(lovbekendtgørelse nr. 366 af 10. april 2014). Derudover er tilsynsforpligtelsen med innovati-
onsmiljøerne reguleret i bekendtgørelse om delegation af uddannelses- og forskningsministe-
rens beføjelser i lov om teknologi og innovation (bekendtgørelse nr. 319 af 30. marts 2014), be-
kendtgørelse om godkendte innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 
(bekendtgørelse nr. 238 af 11. marts 2010), bekendtgørelse om revision af godkendte innovati-
onsmiljøer (bekendtgørelse nr. 1321 af 14. december 2004).  
 
For tilsynsudøvelsen er det endvidere relevant at være opmærksom på Regelsæt af 1. juli 2014 
for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere, som sammen med det 
nævnte lovgrundlag fastsætter rammerne for innovationsmiljøers virke. Regelsættet er en juri-
disk bindende del af styrelsens aftalegrundlag med miljøerne og indgår som bilag i de individuel-
le kontrakter der indgås med de respektive miljøer. Regelsættet indeholder vilkår vedrørende de 
direkte forhold mellem FI og miljøerne samt vilkår for miljøernes opgaver i forhold til innovative 
iværksættere. 
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8. Bilag B – Baggrund for ud‐
vikling af tilsyns‐ og dialog‐
koncept  

 
I følgende afsnit beskrives kortfattet enkelte metodiske overvejelser, der har haft betydning for 
udformningen af nærværende rapport om styrelsens tilsyn. 
 
Afgrænsning af institutioner, som rapporten vedrører 
Som det også fremgår ovenfor, er FI tilsynsmyndighed for en række forskelligartede institutioner 
og aktiviteter på forsknings- og innovationsområdet. Nærværende rapport vedrører kun en del af 
de institutioner, som FI fører tilsyn med. 
  
Idet der er tale om særdeles forskelligartede institutioner, og fordi karakteren af tilsynet varierer 
alt efter det juridiske grundlag, er det besluttet, at udviklingen af et tilsyns- og dialogkoncept for 
FI inddeles i to faser.  
 
I denne første fase fokuseres på de institutioner og organer, som FI skal føre et lovbestemt tilsyn 
med. Sideløbende evalueres de internationale forskningsinfrastrukturer, som FI bidrager til.  
 
I anden fase vil der, på baggrund af de første erfaringer, styrelsen har gjort sig med tilsyns- og 
dialogkonceptet, blive udviklet et tilsyns- og dialogkoncept for de mangeartede institutioner, 
hvor styrelsens tilsynsforpligtelse alene beror på hjemmel i finansloven. Omfanget af institutio-
ner vil blive afklaret i anden fase af udviklingen af styrelsens tilsyns- og dialogkoncept.  
 
Empirisk grundlag for rapporten  
For at få et samlet overblik over styrelsens formelle forpligtelser som tilsynsmyndighed og sty-
relsens nuværende praksis i udfyldelsen af tilsynsrollen, har der været en gennemgang af rele-
vant lovgivning for de udvalgte institutioner, relevante notater med videre om praksis, og ende-
ligt er der blevet indhentet information fra relevante sagsbehandlere i styrelsen. Materialet dan-
ner til sammen baggrund for udarbejdelsen af en række omfattende oversigter for hver enkelt 
institutions nuværende tilsyn.  
 
For at sikre, at tilsyns- og dialogkonceptet inddrager alle de relevante forhold, der gør sig gæl-
dende for en tilsynsmyndighed, er der desuden indhentet erfaringer fra andre tilsynsmyndighe-
der, herunder en gennemgang af relevante rapporter og beretninger fra Rigsrevisionen. På den 
baggrund har der været kontakt med Erhvervs- og Vækstministeriet (EVM), Kvalitets- og Til-
synsstyrelsen under Undervisningsministeriet (UVM) samt Styrelsen for Videregående Uddan-
nelser (UDS).  
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For de enkelte tilsynsmyndigheder har der været kontakt med relevante medarbejdere for at få 
nærmere indsigt i deres erfaringer med tilsynsrollen og udformning af et samlet tilsyns- og dia-
logkoncept. Derudover har der været en gennemgang af de relevante strategipapirer og rappor-
ter, som ligger til grund for myndighedernes tilsyn. På UVM’s område er der tale om strategipa-
piret ’Dialogbaseret kvalitetstilsyn’, for UDS Tilsynet med universiteterne’ (2008) samt erfarin-
ger fra EVM. I alle strategipapirer og rapporter har der været fokus på at indhente erfaringer i 
forhold til tilsynets indhold og form.  
 
Ydermere har der været en gennemgang af en række af de nyeste, relevante rapporter fra Rigsre-
visionen, hvor centrale pointer er medtaget i det videre arbejde med udviklingen af tilsyns- og 
dialogkonceptet i FI. Der har været tale om ’Beretning til Statsrevisorerne om revisionen af 
statsregnskabet for 2013’ (2014), ’Rapport om tilskudsrevision ved Styrelsen for Forskning og 
Innovation’ (2014) samt ’Beretning til Statsrevisorerne om tilskud til forskning, udvikling og 
demonstration på energiområdet’ (2013).  
 
Dialog om styrelsens tilsyns- og dialogkoncept  
Principperne for ministeriets institutionelle tilsyn har været drøftet på dialogmøder med institu-
tionerne samt Rigsrevisionen forud for udarbejdelsen af rapporten i perioden marts-april 2015. 
Rapporten har efterfølgende været i høring hos de berørte institutioner samt hos Rigsrevisionen. 
Senest i 2017 vil der efter fornyet drøftelse internt i styrelsen og institutionerne blive gjort status 
over opnåede erfaringer med arbejdet med henblik på at vurdere behovet for tilpasninger af 
konceptet. 
 
Udvikling af indikatorer til brug for policy tilsyn 
I forhold til den videre udvikling af indikatorer til brug for det kommende policytilsyn eksisterer 
der allerede en del publikationer og databaser – udarbejdet af FI - som der kan tages udgangs-
punkt i. Det drejer sig p.t. om:  
 

— Tal om forskning 
— InnovationDanmark-databasen 
— Forsknings- og Innovationsbarometeret 
— Performanceregnskaberne for innovationsmiljøerne, GTS-institutterne og innovations-

netværkene  
 
Endvidere kan der tages udgangspunkt i de publikationer og analyser, som institutionerne selv 
publicerer, f.eks. deres årsrapporter, DFF’s analyse af rådsmedlemmernes succesrate i DFF mv.  
 
Indikatorerne vil til dels være forskellige for de enkelte tilsynsorganer og skifte karakter over tid 
alt efter, hvad der er i fokus. Nogle af indikatorerne vil gælde for alle tilsynsorganerne, mens 
andre vil være specifikt målrettet det enkelte tilsynsorgan.  
 
Der pågår derfor et arbejde i styrelsen med at gennemgå allerede eksisterende indikatorer for at 
undersøge, hvilke som vil være egnede til at indgå i konceptet. Evalueringer, effektmålinger mv. 
af de forskellige virkemidler inddrages i tilsynet, hvor det giver mening, så der ikke kun er fokus 
på indikatorer til måling af input og output, men også outcome og impact/effekt for at imøde-
komme tidligere observationspunkter fra Rigsrevisionen.  
 
Der er på den baggrund blevet udarbejdet en intern bruttoliste med indikatorer, som vil kunne 
anvendes i forbindelse med de kommende policytilsyn.  


