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Vedrører: 

Statsrevisorernes beretning nr. 8/2022 om statens 
kommercialisering af opfindelser og investeringer i 
virksomheder 

Erhvervsministerens redegørelse af 10. januar 2023 
Uddannelses- og forskningsministerens redegørelse af 31. januar 2023 

1. Rigsrevisionen gennemgår i dette notat de redegørelser, som erhvervsministeren 
og uddannelses- og forskningsministeren har fremsendt som følge af Statsrevisorer-
nes bemærkninger og beretningens konklusioner. 
 

 
Konklusion 

  
  
Uddannelses- og forskningsministeren noterer sig, at Statsrevisorerne finder det til-

fredsstillende, at Københavns Universitet og Danmarks Tekniske Universitet (herefter 

DTU) har sikret, at opfindelser, nye teknologier og innovative løsninger nyttiggøres for 

det danske samfund ved kommerciel udnyttelse, og at staten får andel i fortjenesten. 

 

Erhvervsministeren noterer sig, at Statsrevisorerne finder det tilfredsstillende, at Vækst-

fonden har sikret en investeringspraksis, der fremmer kommerciel udnyttelse af nye 

teknologier og innovative løsninger, og at Vækstfonden har sikret, at fonden får andel 

i et eventuelt afkast af sine investeringer. 

 

Rigsrevisionen afdækkede med beretningen forhold, der førte til, at Statsrevisorerne 

fandt praksis på Københavns Universitet, på DTU og i Vækstfonden tilfredsstillende. 

Beretningen giver ikke anledning til, at ministerierne igangsætter initiativer. Rigsrevi-

sionen vurderer, at sagen kan afsluttes. 

 

Rigsrevisionen baserer konklusionen på følgende: 

 

• Både Rigsrevisionen og Statsrevisorerne fandt det tilfredsstillende, at Københavns 

Universitet, DTU og Vækstfonden har sikret, at det danske samfund får økonomisk 

andel i den kommercielle udnyttelse af opfindelser, nye teknologier og innovative 

løsninger, som er støttet med offentlige midler. 

28. februar 2023 

 

RN 1404/23 

Sagsforløb for en større 

undersøgelse 

 

 
Du kan læse mere om 
forløbet og de enkelte step 
på www.rigsrevisionen.dk 

Notat til Statsrevisorerne, jf. rigsrevisorlovens § 18, stk. 4 

Beretning

Ministerredegørelse

§ § 18, stk. 4-notat

Sagen afsluttes

Eventuelt
fortsat(te) notat(er)

2.. 3.
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I. Baggrund 

2. Rigsrevisionen afgav i december 2022 en beretning om statens kommercialisering 
af opfindelser og investeringer i virksomheder. Beretningen handlede om, hvorvidt ud-
valgte offentlige forskningsinstitutioner og finansieringsordninger sikrer, at opfindelser, 
nye teknologier og innovative løsninger bliver nyttiggjort for det danske samfund ved 
kommerciel udnyttelse, og om staten får en fortjeneste/et afkast i forbindelse med den 
kommercielle udnyttelse. I beretningen indgik Københavns Universitet og DTU, der hø-
rer under Uddannelses- og Forskningsministeriet, samt Vækstfonden, der hører under 
Erhvervsministeriet.  
 
3. Da Statsrevisorerne behandlede beretningen, fandt de det tilfredsstillende, at Kø-
benhavns Universitet og DTU samt Vækstfonden har sikret, at det danske samfund får 
økonomisk andel i den kommercielle udnyttelse af opfindelser, nye teknologier og in-
novative løsninger, som er støttet med offentlige midler.  
 
4. Hele sagen og dens dokumenter kan følges på www.rigsrevisionen.dk og på 
www.ft.dk/Statsrevisorerne. 
 
5. Bilag 1 viser Folketingets behandling af beretningen. 

II. Gennemgang af ministrenes redegørelser 

Københavns Universitets og DTU’s kommercielle udnyttelse af opfin-

delser 

6. Statsrevisorerne bemærkede, at Københavns Universitet og DTU har og følger til-
fredsstillende forretningsgange, der understøtter, at opfindelser udnyttes kommer - 
cielt.  
 
7. Uddannelses- og forskningsministeren oplyser, at Uddannelses- og Forskningsmi-
nisteriet noterer sig, at Københavns Universitet og DTU overordnet set har tilfredsstil-
lende forretningsgange, der understøtter den kommercielle udnyttelse af opfindelser. 
Ministeren bemærker, at DTU i 2 enkelte sager ikke fuldt ud har efterlevet sine forret-
ningsgange i forhold til at sikre skriftlig dokumentation for interne aftaler om fristfor-
længelse. Ministeren oplyser videre, at DTU dog efterlever lovens intention, og at DTU 
har tilkendegivet, at universitetet fremover vil skærpe opmærksomheden på dette for-
hold. Ministeren finder det derfor ikke påkrævet fra ministeriets side at forfølge dette 
yderligere. 
 
8. Rigsrevisionen finder det tilfredsstillende, at Københavns Universitet og DTU under-
støtter, at opfindelser udnyttes kommercielt, og at DTU har tilkendegivet, at universi-
tetet fremover vil skærpe opmærksomheden på at sikre skriftlig dokumentation for 
interne aftaler om fristforlængelse. Rigsrevisionen vurderer på den baggrund, at den -
ne del af sagen kan afsluttes. 
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Vækstfondens investeringer i virksomheder med vækstpotentiale 

9. Statsrevisorerne bemærkede, at Vækstfonden har og følger tilfredsstillende forret-
ningsgange og har en investeringspraksis, der fremmer kommerciel udnyttelse af nye 
teknologier og innovative løsninger og sikrer, at fonden får et eventuelt afkast af sine 
investeringer.  
 
10. Erhvervsministeren tager beretningen til efterretning og oplyser, at ministeren har 
noteret sig, at Statsrevisorerne finder det tilfredsstillende, at Vækstfonden har sikret 
en investeringspraksis, der fremmer kommerciel udnyttelse af nye teknologier og in-
novative løsninger, og at Vækstfonden har sikret, at fonden får andel i et eventuelt af-
kast af sine investeringer. Ministeren oplyser, at det er ambitionen, at Erhvervsministe-
riet med den nyetablerede Danmarks Eksport- og Investeringsfond fortsat skal bidra-
ge til, at det danske samfund får økonomisk andel af investeringer i virksomheder.  
 
11. Rigsrevisionen finder det tilfredsstillende, at Vækstfonden har en tilfredsstillende 
investeringspraksis. Rigsrevisionen vurderer på den baggrund, at denne del af sagen 
kan afsluttes. 
 
 
 

Birgitte Hansen 
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Bilag 1. Folketingets behandling af beretningen 

 
  

Beretning (nr.), 
dato for Stats- 
revisorernes 
mødebehandling 
og minister- 
redegørelse(r) 

Behandlet i 
udvalg 

Teknisk gennem-
gang ved Stats- 
revisorerne og 
Rigsrevisionen 

Udvalgs- 
spørgsmål (nr.) 

Indkaldt til 
samråd 

Statsrevisorerne 
har holdt møde 
med ministeren 

§ 20-spørgsmål 

Statens kommerci-
alisering af opfin-
delser og investe-
ringer i virksomhe-
der  
(nr. 8/2022) 

12-12-2022 

Minister- 
redegørelser: 

Erhvervs- 
ministeren: 

10-01-2023 

Uddannelses- og 
forskningsministe-
rens redegørelse 

31-01-2023 

Finansudvalget: 

12-01-2023 

Erhvervsudvalget: 

12-01-2023 

 Erhvervs- 
ministeren: 

12-01-2023 (19) 

   

  

 

https://www.rigsrevisionen.dk/revisionssager-arkiv/2022/dec/beretning-om-statens-kommercialisering-af-opfindelser-og-investeringer-i-virksomheder
https://www.rigsrevisionen.dk/Media/638101868683202704/8-2022-EM.pdf
https://www.rigsrevisionen.dk/Media/638132503369570086/8-2022-UFM.pdf
https://www.ft.dk/samling/20222/udvda/FIU/1919105/index.htm
https://www.ft.dk/samling/20222/udvda/ERU/1919172/index.htm
https://www.ft.dk/samling/20222/almdel/eru/spm/19/index.htm
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