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Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om Danmarks Innovationsfond 
 
Tak for muligheden for at give høringssvar på forslag til lov om ændring af lov om Danmarks Innovati-
onsfond.  
 
Fra Lifs side ser vi Danmarks Innovationsfond som en vigtig brik i den sidste ende af den samlede in-
novationskæde. Det er vigtigt, at alle led i innovationskæden er velfungerende. Derfor byder vi gen-
nemsynet af Danmarks Innovationsfond velkommen, ikke mindst i lyset af henholdsvis evalueringen af 
Innovationsfonden og af det samlede innovationssystem, der blev gennemført i 2019.  
 
Det er rigtigt godt, at det bliver tydeliggjort, at Danmarks Innovationsfond har en afgørende rolle i det 
samlede forsknings-, innovations- og erhvervsfremmesystem.  
 
Vi støtter også, at det bliver tydeliggjort, at der ikke må være personsammenfald i forskningsrådssy-
stemet.  
 
Ligesom vi støtter en systematisk vidensopsamling i forhold til fondens aktiviteter. I forlængelse heraf 
så vi også gerne, at Uddannelses- og Forskningsministeriet genoptog offentliggørelsen af Kommercia-
liseringsstatistikken og Forskningsbarometeret, som har stor værdi i forhold til at skabe et systematisk 
vidensgrundlag for den videre udvikling af forsknings- og innovationssystemet. 
 
Vi har nogle mere substantielle kommentarer:  
 
Hovedfokus i Danmarks Innovationsfond bør være på områder, hvor der er erhvervspotentiale 
og det bør vores et centralt fokus at styrke samarbejdet mellem vidensinstitutioner og virksomheder 
for derigennem at skabe nye løsninger og produkter. Det handler om at få skabt en konstruktiv, gensi-
dig dialog mellem vidensinstitutioner og virksomheder. Fra Lifs side støtter vi imidlertid også, når der 
fx i § 3, stk. 2, pkt. 3 står, at fonden også kan udvikle løsninger til den offentlige sektor.  
 
Offentlig innovation er centralt fx ift. at skabe nye sundhedsløsninger. Fokus i Innovationsfonden bør 
være på at skabe nye løsninger og gerne nogle, der kan skaleres og udbredes, og her skal alle rele-
vante aktører – offentlige som private – naturligt kunne inddrages.  
 
Fra Lifs side mener vi, at det særlige ”grønne” fokus, der er lagt ned over Danmarks Innovationsfond i 
§ 2, stk. 2 og ikke mindst i § 8, stk. 2, pkt. 6. (vedr. udpegning af fondens bestyrelse), er uhensigts-
mæssigt. Innovationsfonden bør have mulighed for at støtte de bedste forsknings- og innovationspro-
jekter, uanset fag- eller udfordringsområde. Det grønne område er rigtig vigtigt – ingen tvivl om det - 
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men det er ikke det eneste særligt vigtige område, hverken i dag eller i fremtiden, og loven om fon-
den bør tilstræbes at være universelt gældende.  
 
Det er især vigtigt ift. sammensætningen af bestyrelsen, at den ikke bliver for snævert sammensat, 
men at den til enhver tid skal kunne dække alle relevante fagområder. Bestyrelsen har til hver tid mu-
lighed for at efterspørge og få faglig bistand, såfremt den har behov for det. Ændringen af bestyrelses-
sammensætning er samtidigt efter vores vurdering, ikke i overensstemmelse med hensigten i loven 
om, at Danmarks Innovationsfond i højere grad skal være samlende for det samlede danske innovati-
onssystem.  
 
Endelig mener vi, at det bør fastholdes, at Danmarks Innovationsfond gives udstrakt arms-
længde ift. at udmønte og udvikle sine virkemidler. Det er fonden bedst til. Derfor virker det proble-
matisk, at der lægges op til, at den politiske kontrol med fonden bliver væsentligt større. Fx § 3, stk. 5 
fastsætter, at ”Fondens udmøntning af tilskud skal ske i overensstemmelse med de politiske priorite-
ringer, der fastsættes på de årlige bevillingslove.” Og igen i § 4, stk. 3, der fastsætter, at ”Fonden giver 
tilskud til konkrete forskningsaktiviteter inden for politisk fastsatte virkemidler, når der er fastsat særlig 
bevilling hertil på de årlige bevillingslove.” 
 
I Lif finder vi, at fonden naturligt skal udmønte sine midler i overensstemmelse med de politiske øn-
sker og prioriteringer, men man bør politisk afholde sig fra at fastsætte virkemidler, ligesom det ikke er 
en politisk opgave at påvirke de konkrete udmøntninger.   
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