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Bestyrelsesbeslutning om delegation af bevillinger vedr.  
internationale aftaler mv. 
 
Bemyndigelse  
 
Bestyrelsen har i henhold til § 10, stk. 1, nr. 2, i lov om Danmarks Innovationsfond, jf. lovbekendtgø-
relse nr. 1660 af 12. august 2021 (”innovationsfondsloven”), besluttet at delegere bestyrelsens beslut-
ningskompetence til fondens sekretariatet vedrørende Innovationsfondens beslutning i internationale 
programmer1 om indgåelse af aftaler med henblik på administration af ordninger til bevilling af midler i 
internationale fora.  
 
Dette omfatter bl.a. konsortiumaftaler, administrationsaftaler og lignende administrative aftaler med 
andre bevillingsgivere samt tilsvarende bilag, erklæringer mv., når disse ligger inden for rammerne af 
bestyrelsens internationale strategi, samarbejdsaftaler, bevillinger, retningslinjer og øvrige beslutnin-
ger. Der delegeres i øvrigt alene kompetence til at indgå administrative aftaler mv., som ligger inden 
for rammerne af en bestyrelsesbeslutning vedrørende Innovationsfondens deltagelse og bevilling in-
den for det pågældende program, call eller tilsvarende. 
 
Beslutning om allokering af midler til udmøntning via internationale fora henhører dog fortsat under 
bestyrelsen. Bestyrelsen kan endvidere altid i en konkret sag hjemtage en delegeret kompetence. De-
legationen omfatter ikke bilaterale samarbejder, hvor delegation besluttes ved bestyrelsens beslutning 
om iværksættelse af det konkrete samarbejde. 
 
Indgåelse af ovenstående aftaler mv. skal være en forudsætning for Innovationsfondens tilskud og 
udmøntning som led i de internationale projekter, som Innovationsfonden udmønter årlige bevillinger 
i, jf. innovationsfondslovens § 3, stk. 3, nr. 2. Sekretariatets kompetence omfatter tilsvarende delta-
gelse i internationale fora som led i bevillingsfunktionen med henblik på forhandling og repræsenta-
tion, jf. § 3, stk. 3, nr. 3, inden for de delegerede områder. 
 
Beslutningskompetencen delegeres i øvrigt ikke i videre omfang end undtagelserne beskrevet i besty-
relsens forretningsordens § 26. Følgende sager er således ikke delegeret:  
 
1) sager vedrørende principielle og  
2) praksisdannende eller praksisændrende sager. 
 
Udmøntning af tilskud på mere end 5 mio. kr. under denne delegation vil i øvrigt ikke finde sted, idet 
aftalerne mv. ikke vedrører konkret udmøntning af bevillinger som overstiger 5 mio. kr.  
 
Ved principielle, praksisdannende eller praksisændrende aftaler forstås i denne sammenhæng admi-
nistrative aftaler eller lignende, der indeholder bestemmelser eller forpligtelser som efter deres karak-
ter er usædvanlige, for eksempel hvor bestyrelsen ikke tidligere har taget stilling til dette eller hvor af-
tale-forpligtelserne afviger væsentligt fra sædvanlige aftaleforpligtelser under tilsvarende aftaler inden 
for det specifikke program. 
 

                                                   
1 De internationale programmer omfattet af denne delegation er Horizon-programmer (Horizon 2020 og Horizon Europe), pro-
grammer under EUREKA og programmer under Nordisk Ministerråd (NordForsk og Nordic Energy Research). 
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Ved tvivl om, hvorvidt en af sagerne er principiel, praksisdannende eller praksisændrende, skal sekre-
tariatet forelægge spørgsmålet for bestyrelsen, forinden der træffes beslutning i sagen. 
 
Bestyrelsen informeres gennem Udvalg for Strategisk Forskning om sekretariatets indgåelse af aftaler 
efter denne delegation og den har fri adgang til alle indgåede aftaler, bilag mv. Udvalget er ansvarligt 
for at informere bestyrelsen i nødvendigt omfang om aftaler efter denne delegation. 
  
Denne bemyndigelse er gældende fra 6. april 2022. Bemyndigelsen offentliggøres på fondens hjem-
meside. Delegationen er gældende indtil den 1. marts 2023, medmindre den forlænges, jf. bestyrel-
sens forretningsordens § 24, stk. 3. 
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