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Kommissorium for Erhvervsforskerudvalget
Fondens bestyrelse nedsætter derfor i medfør af § 12 i lov om Danmarks Innovationsfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 1660 af 12. august 2021 (herefter ”Loven”) Erhvervsforskerudvalget (herefter
udvalget), der skal bistå med faglige vurderinger i forbindelse med Fondens investeringer i Erhvervs-ph.d.- og Erhvervspost.doc-projekter.
Udvalgets funktion er at vurdere de indkomne ansøgninger til Erhvervsforskerprogrammet samt
indstille ansøgningerne til afgørelse.
Erhvervsforskerudvalget består af 1 forperson, 1 næstforperson og 20-25 medlemmer afpasset
behovet.
Medlemmerne og forpersonen er udpeget i deres personlige egenskab, og der udpeges ikke suppleanter. I tilfælde af forpersonens fravær i udvalget overtager næstforpersonen forpersonsopgaverne. Alle møder ledes af en mødeleder, som er forpersonen eller næstforpersonen.
Udvalgsmedlemmerne kan ikke sidde i Fondens bestyrelse.
1. Proces og kriterier for udvælgelse af forpersonskab og medlemmer
Det er bestyrelsen, der udpeger medlemmer, herunder forperson og næstforperson, af udvalget,
jf. Lovens § 13, stk. 2. Dette kan ske efter indstilling fra Fondens sekretariat i samarbejde med
Udvalget for Innovation under bestyrelsen. Bestyrelsen kan i funktionsperioden udpege nye medlemmer til udvalget.
Alle medlemmer skal være anerkendte forskere eller forskningskyndige.
I sammensætningen af Erhvervsforskerudvalget sigtes der efter en ligelig fordeling af dels privatansatte og offentligt ansatte, dels kvinder og mænd.
Det tilstræbes at forpersonskabet både repræsenterer det private erhvervsliv og universiteterne.
Tilsammen skal medlemmerne have kompetencer til at vurdere kvalitet, effekt og relevans af ansøgninger jf. lovens § 13, stk. 3. Erhvervsforskerudvalget indstiller til bestyrelsen hvilke fagkompetencer, udvalget vurderer at have behov for til bedømmelsen af ansøgninger.
Hvis Erhvervsforskerudvalget vurderer, at der er brug for ekstra fagspecifik kompetence til at bedømme en bestemt ansøgning, kan udvalget anmode en eller flere eksterne, anerkendte forskere
eller forskningskyndige om at bedømme ansøgningen. Det er dog alene Erhvervsforskerudvalget,
der beslutter, hvilken afgørelse ansøgningen indstilles til.
Der vil være en oversigt over udvalgets medlemmer på Fondens hjemmeside.
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2. Funktionsperiode
Erhvervsforskerudvalget er nedsat som et fast udvalg af bestyrelsen og kan ligeledes nedlægges
af bestyrelsen. Udvalgets forperson, næstforperson og menige medlemmer udpeges for en periode på tre år ad gangen. Både forperson, næstforperson og menige medlemmer kan genudpeges,
for en periode på 1-3 år ad gangen, med henblik på at opnå løbende udskiftning af medlemmer
(rotationsprincip). Et medlem kan makismalt sidde i udvalget i 6 år. Bestyrelsen kan i udvalgets
funktionsperiode vælge at tilpasse udvalgets sammensætning blandt andet under hensyn til de
rammer, der er fastsat på de årlige bevillingslove.
3. Udvalgets opgaver
Udvalget skal hovedsageligt bistå med faglige vurderinger af ansøgninger til Erhvervsforsker-programmerne. Udvalget har ikke kompetence til at træffe beslutning om bevillinger eller træffe andre afgørelser. Erhvervsforskerudvalget skal:
(a) Behandle ansøgninger til Erhvervsforsker-programmerne. På baggrund af de gældende retningslinjer indstiller udvalget ansøgningerne til afgørelse.
(b) Uddybe udvalgets indstillinger ved klage over afgørelse på en ansøgning.

(c) Rådgive Innovationsfonden om de overordnede rammer for Erhvervsforsker-programmerne.
(d) Deltagelse i forløb, hvor medlemmerne uddannes til at kunne vurdere ansøgninger til erhvervsforsker-programmet i overensstemmelse med retningslinjerne. Desuden indeholder forløbet
også undervisning i god vurderingspraksis, habilitetsregler, offentlig forvaltning mv.
(e) Løbende ajourføring med udvalgets vurderingsarbejde, herunder deltagelse i udvalgsmøder.
(f) Løbende ajourføring med Fondens strategiske målsætninger og de til enhver tid gældende
retningslinjer for Erhvervsforsker.
(g) Stå til rådighed for tilsyn og de opgaver, der uddelegeres fra bestyrelsen og bestyrelsens Udvalg for Innovation.

Foruden ovenstående opgaver forventes det, at udvalgets forperson og næstforperson til sammen varetager følgende opgaver:
i.

Deltagelse i møder om allokering af ansøgninger til udvalgsmedlemmerne i forbindelse med
hver enkelt ansøgningsrunde.

ii.

Ledelse og rammesætning af panelmøderne med bistand fra Fondens sekretariat.

iii.

Deltagelse i udarbejdelsen af indstillinger til bestyrelsen omkring nye udvalgsmedlemmer.
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4. Vurderingsproces
Den samlede vurderingsproces er beskrevet i de til enhver tid gældende retningslinjer for erhvervsforsker.
I udgangspunktet er der to personer fra udvalget, der får tildelt en ansøgning til forbehandling inden
møderne. Medlemmerne læser og vurderer ansøgningerne inden møderne.
På udvalgsmøderne gennemgås og prioriteres alle ansøgninger. Innovationsfonden udarbejder
herefter et beslutningsreferat, som udvalget får til godkendelse. På baggrund af referatet indstiller
udvalget ansøgningerne til afgørelse.
Udvalget er beslutningsdygtige, når mindst halvdelen af medlemmerne deltager i mødet. Hvis udvalget ikke er beslutningsdygtige, kan forpersonen vælge at gennemføre møderne som planlagt
og efterfølgende sende konklusionerne til skriftlig votering blandt medlemmene, med en uges frist
for indsigelse.
Det tilstræbes, at Erhvervsforskerudvalgets beslutninger træffes i enighed. Kan enighed ikke opnås, træffes afgørelser ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er forpersonens
stemme udslagsgivende.
Et eller flere bestyrelsesmedlemmer kan deltage i panelmøder og udvalgsmøder som observatør
– herunder i forhold til at sikre dialog og sparring omkring bestyrelsens beslutninger om udmøntning af tilskud, jf. bestyrelsens forretningsorden § 26, stk. 9.
5. Tavshedspligt
Erhvervsforskerudvalgets medlemmer har tavshedspligt efter forvaltningsloven og straffeloven
med hensyn til oplysninger, som de får kendskab til i deres egenskab af at være medlem af udvalget.
6. Inhabilitet
Ved behandling af ansøgninger om investeringer gælder de almindelige forvaltningsretlige regler
og principper om inhabilitet. Det er Fondens forpligtigelse, at udvalget er bekendtgjort med reglerne.
Herudover følger udvalget de supplerende principper om inhabilitet, som er offentliggjort på Fondens hjemmeside.
7. Ikrafttræden m.v.
Alle medlemmer af udvalget skal have udleveret et eksemplar af dette kommissorium. Kommissoriet træder i kraft d. 1.januar 2022. Bestyrelsen kan til enhver tid foretage ændringer af kommissoriet.
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