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Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens § 18, stk. 4 

 

 

Vedrører: 

 

 

Statsrevisorernes beretning 14/05 om Videnskabsministeriets innovationsindsats – 

med særlig fokus på samspillet mellem videninstitutioner og erhvervsliv 

 

Videnskabsministerens redegørelse af 30. august 2006 

 

I. Indledning 

 
1. Beretningen omhandler Videnskabsministeriets innovationsindsats, særligt samspil-

let mellem videninstitutioner og erhvervsliv. Beretningen fokuserer på, hvordan Viden-

skabsministeriet anvender den årlige bevilling til et styrket samspil mellem videnin-

stitutioner og erhvervsliv. 

 Statsrevisorerne anførte i deres bemærkninger til beretningen, at Videnskabsmini-

steriet med samspilsindekset havde haft et godt grundlag for indsatsen for at styrke 

samspillet mellem videninstitutioner og erhvervsliv. Videnskabsministeriet havde imid-

lertid ikke i tilstrækkelig grad benyttet dette grundlag, da ministeriet fastsatte og fulg-

te op på mål for innovationsindsatsen – herunder de initiativer, som skulle løse de iden-

tificerede problemer med samspillet mellem videninstitutioner og erhvervsliv. Stats-
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revisorerne kritiserede, at Videnskabsministeriet kun i begrænset omfang havde fulgt 

op på, i hvilket omfang innovationsindsatsen havde den ønskede effekt. 

 

2. Videnskabsministeren anfører i sin redegørelse, at ministeren tilslutter sig Rigsre-

visionens og statsrevisorernes opfattelse af, at Videnskabsministeriet skal blive bedre 

til at følge op på og måle effekten af innovationsindsatsen. 

 

II. Videnskabsministeriets målfastsættelse af de innovationsfremmende initiativer 

 
3. Det fremgår af beretningen, at Videnskabsministeriet med samspilsindekset har eta-

bleret et godt udgangspunkt for indsatsen for at styrke samspillet mellem videninsti-

tutioner og erhvervsliv. Samspilsindekset sammenligner Danmarks evner til samspil 

med andre OECD-lande og peger på en række problemer med samspillet i Danmark. 

Videnskabsministeriet har på baggrund af de analyser, der ligger til grund for indekset, 

udarbejdet Samspilshandlingsplanen, hvori der identificeres en række konkrete ud-

fordringer med tilhørende aktiviteter. Handlingsplanen fungerer desuden som strate-

gisk ramme for ministeriets innovationsfremmende initiativer. 

 

4. Vedrørende målfastsættelsen for de innovationsfremmende initiativer viste beret-

ningen, at Videnskabsministeriet i målfastsættelsen for de enkelte initiativer fokuse-

rer på, at initiativerne gennemføres som planlagt, men at ministeriet kun i begrænset 

omfang opstiller mål for, hvilken effekt initiativerne skal have i forhold til en løsning 

af problemerne fra samspilsindekset. 

 Videnskabsministeriet oplyste i beretningen, at ministeriet i sit videre arbejde i hø-

jere grad ville opstille målbare mål og udgangspunkter for målinger på områder, hvor 

der allerede i dag findes indikatorer for initiativerne, eller hvor igangværende evalue-

ringer ville medvirke til at etablere sådanne. 

 

5. Videnskabsministeren oplyser i sin redegørelse, at Videnskabsministeriet arbejder 

med systematisk at opstille klare mål for, hvilke effekter ministeriets initiativer skal 

have i forhold til de problemer, som søges løst. 

 

6. Jeg finder det positivt, at Videnskabsministeriet arbejder systematisk med målfast-

sættelsen. Jeg vil følge op på, om ministeriets arbejde medfører en opstilling af klare 
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og målbare mål for effekterne af Videnskabsministeriets initiativer i forhold til pro-

blemerne. 

 

III. Videnskabsministeriets opfølgning 

 
7. Det fremgår af beretningen, at Videnskabsministeriet generelt følger op på, om de 

enkelte initiativer i sig selv er vellykkede, fx om målgruppen er tilfreds med initiati-

vet. Ministeriet havde dog kun for 2 af de 6 nærmere undersøgte initiativer vurderet, 

om initiativerne havde bidraget til at løse de identificerede problemer med samspillet 

mellem videninstitutioner og erhvervsliv. 

 Beretningen viste desuden, at Videnskabsministeriet endnu ikke havde fulgt op på, 

i hvilket omfang disse problemer, som ministeriet identificerede med samspilsindek-

set i 2003, var blevet løst. Ministeriet var i forbindelse med udarbejdelsen af regerin-

gens Konkurrenceevneredegørelse 2006 ved at udvikle nye indikatorer til måling af 

Danmarks innovationsevne. Rigsrevisionen fandt det i beretningen væsentligt, at Vi-

denskabsministeriet i opfølgningen på den fremtidige innovationsindsats anvender de 

indikatorer, som ministeriet var i færd med at udvikle, til løbende at måle og vurdere 

effekten af innovationsindsatsen. 

 

8. Videnskabsministeren anfører i sin redegørelse, at Videnskabsministeriet allerede 

har påbegyndt arbejdet med at styrke måle- og monitoreringsindsatsen for at sikre en 

effektiv opfølgning på innovationsindsatsen. Ministeren oplyser desuden, at der kon-

kret er igangsat et udviklingsarbejde, der skal identificere de relevante metoder og in-

dikatorer til løbende at måle effekterne af innovationsindsatsen.  

 Det fremgår videre af redegørelsen, at ministeren finder, at ministeriet er godt i 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. Ministeren anfører desuden, at Videnskabsministe-

riets planer dermed går ud på at følge Rigsrevisionens anbefalinger om at anvende re-

sultaterne af dette arbejde i de løbende målinger af innovationsindsatsen fremover. 

 

9. Jeg finder det positivt, at Videnskabsministeriet har fortsat udviklingsarbejdet for at 

sikre en effektiv opfølgning på innovationsindsatsen, og konstaterer, at dette arbejde 
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stadig pågår. Jeg noterer mig, at ministeren ikke har angivet en tidshorisont for det 

igangværende udviklingsarbejde. 

 Jeg vil følge op på, om Videnskabsministeriet anvender de klare og målbare indika-

torer og nye monitoreringsværktøjer til løbende at måle og vurdere effekten af innova-

tionsindsatsen i forhold til de problemer, som søges løst. Min opfølgning vil omfatte 

ministeriets opfølgning på effekten af såvel de enkelte som de samlede initiativer. 

 

IV. Sammenfatning 

 
10. Sammenfattende finder jeg videnskabsministerens redegørelse tilfredsstillende. Jeg 

vil løbende følge sagen og orientere statsrevisorerne om resultatet af min opfølgning. 

 

 

 

Henrik Otbo 
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