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Redegørelse vedrørende beretning nr. 14/05 om Videnskabsministeriets

innovationsindsats. 

Rigsrevisionen har i Beretning 14/05 i forbindelse med en undersøgelse af den faglige styring af

og opfølgning på Videnskabsministeriet innovationsindsats, med særlig fokus på de tiltag, der er

rettet mod at styrke samspillet mellem videninstitutioner og erhvervsliv fundet, at

Videnskabsministeriet har etableret et godt og konkret udgangspunkt for ministeriets

innovationsindsats. 

Samtidig påpeger Rigsrevisionen, at Videnskabsministeriet ikke i tilstrækkelig grad har fulgt op på

tidligere målinger af innovationsindsatsen, og at ministeriet kun i begrænset omfang opstiller mål

for, hvilken effekt initiativerne skal have i forhold til en løsning af de problemer med samspillet

mellem videninstitutioner og erhvervsliv, som ministeriet identificerede med samspilsindekset i

2003. 

På baggrund heraf kritiserer Statsrevisorerne, at Videnskabsministeriet kun i begrænset omfang

har fulgt op på, i hvilket omfang innovationsindsatsen har den ønskede effekt. 

Endelig finder Rigsrevisionen det væsentligt, at Videnskabsministeriet i opfølgningen på den

fremtidige innovationsindsats anvender de indikatorer, ministeriet nu er i færd med at udvikle, til

løbende at måle og vurdere effekten af innovationsindsatsen. 

Jeg kan tilslutte mig Rigsrevisionens og Statsrevisorernes opfattelse af, at Videnskabsministeriet

skal arbejde på at blive bedre til at følge op på og måle effekten af innovationsindsatsen. 

I den forbindelse kan jeg oplyse, at Videnskabsministeriet allerede har påbegyndt arbejdet med at

styrke måle- og monitoreringsindsatsen for at sikre en effektiv opfølgning på innovationsindsatsen.

Helt konkret er der igangsat et udviklingsarbejde, der skal identificere de relevante metoder og

indikatorer til løbende at måle effekterne af innovationsindsatsen. Samtidig arbejdes der med

systematisk at opstille klare mål for, hvilke effekter Videnskabsministeriets initiativer skal have i

forhold til de problemer, som søges løst. 

Ministeriet er således i godt gang med at udvikle klare og målbare indikatorer samt nye

monitoreringsværktøjer, som kan udgøre et godt og brugbart grundlag for fremover løbende at

kunne måle og vurdere effekten af innovationsindsatsen. 

Videnskabsministeriets planer går dermed ud på at følge Rigsrevisionens anbefaling om at

anvende resultaterne af dette arbejde i de løbende målinger af innovationsindsatsen fremover. 

Nærværende redegørelse er tillige fremsendt til Rigsrevisionen. 

  

Med venlig hilsen 

Helge Sander 

  
 

  


