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Banebrydende. Dansk forskning skal bidrage til at sikre, at Danmark kan bevare sin
konkurrencekraft. Men hvordan skaber vi si forskningsresuLtater, der kan matche de
bedste? Vi tror, vejen ser sidan ud: Find de allerbedste forskere. Vis dem respekt, giv dern
optimale rammer og frie hender. Og hav tillid til dem.
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Forsknrng fordrer respekt, tillid og mod
TECNINC:CLAUS BICUM

^^. veralt i det danske samfund stiller virk-
I lsomheder og organisationer i denne tid
\ /sig selv sporgsmilec Hvordan sikrer vi,
\-/ at Danmark kan bevare konkurrence-

evnen i de kommende Ar? I en tid, hvorden stigende
globale konkurrence hver eneste dag stiller krav om
omstilling nytenkning og innovation.

Her i Danmark skal vi forst og fremmest leve af
vores viden. Derfor er Danmarks konkuffenceevne
en udfordring, som alle i forskningens verden tjr
dybt optaget af. Ogsi her maerker vi io, at konkur-
rencen tager til. Verden over oger mange lande deres
investeringer i forskning. Og lande som Kina, Indien
m.fl., derforprimert satsede pri lavteknologiskpro-
duktion, uddanneri dag selv tusindvis af ambitisse
ogdygtigeforskere.

Vi er pi vei ind i en tid, hvor vi bliver nodt til at
udnytte de offentlige midler bedre - og nodt til at
prioritere. Derfor kan man ikkefortenke nogen i at
sporge Har Danmark overhovedet rid til de massive
investeringer i forskning, der skal til? Mens andre
omvendt vil sige: Har vi r6d til at lade vare?

Det skorter ellers ikke pi ambitiose skiltaler og
hensigtserkleringer, nir det gelder visioneme for
dansk forsknings fremtid. Gang pi gang horer vi, at
Danmark skal vere blandt verdens fgrende viden-
og innovationssamfund. Det kniber mere, nir man
sporger: Hvordan nir vi si det mil? Hvordan skal vi
helt konkret bere os ad? Og er det overhovedet rea-
listisk for et lille land at ville 'spise kirseber'med de
store?

I Danmarks Grundforskningsfond (DG) er vi
overbeviste om, at det kan lade siggore! Men detfor-
udsetter, atvi erparat til atgore op medgamlevaner
og holdninger. Det krever, at vi er ambitiose og tor
gi nye veie.Men detfordrerogsi, atvi harrespektfor
og tillid til forskernes vurderinger. Og ikke er bange
foratsatse.

Foros at se kan man gA to veje i bestrebelseme pi
at styrke danskforsknings konkurrenceevne.

Man kan satse pi mere detailregulering, milsty-
ringogkontrol. Det skabertryghed og (en vis) sikker-
hedfor, atman nirdefastlagte mil. Men i kolvandet
pA den strategi folger ogsi ferre frihedsgrader og
mere bureaukrati. Og dermed ogsi en risiko for, at
engagement, kreativitet og nytenkning drukner i
papirbunkerne, og de dygtigste forskere mistrives
og soger gronnere glesgange.

I Danmarks Grundforskningsfond trorvi ikke pi,
at mere detailregulering og kontrol er det, der skal til
forat sikre danskforskning en pladspi forskningens
firmament Vi harvalglatgi en heltanden vei.

Vi trorforstogfremmestpi, atman skal velge de
bedste forskere. Og si give dem frie hender. Under
ansvar naturligvis. Med risiko for, at resultatetbliver
et andet endforventel Eller miske helt udebliver.

Vi tror med andre ord, at det er vigtigt at vise tillid
og turde satse. Det er frods alt de ferreste store gen-

nembrud, der kom i hus, fordi forskerne indfriede
alle delmil i deres resultatkontmkt!

Man kunne ogs& sporge, om fremragende forsk-
ning alene kan miles pi, at forskerne nir de aftalte
mil? Det kunne jo vere, at fuldet'li et helt andet
sted! Mange har hort om Graham Bell, der oprin-
delig satte sig for at lave et horeapparat til sin dove
kone, men i stedet blev den, der opfandt telefonen.

Dygtige forskere streber efter at blive blandt de
allerbedste pi deres felt. Det er mennesker, der er
drevet af nysgerrighed, passion og ambition. De

onsker hverken atspilde deres tid ellertalent De gir
efter resultater og vil nermest pr. automatik prove
at kortlegge de hvide pletterpi erkendelsens land-
kort. Risikoen for, at de ikke skulle prove at fA den
bedst mulige forskning for pengene, er efler vores

erfaring nermest minimal.
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.L Isat have tillid til forskerne? Det mener
vi. Som forskningsledelse skal man naturligvis
ikke blot lukke oinene, krydse fingre og hibe det
bedste. TVertimod! DGs bestyrelse folger lobende
udviklingen tet og besoger hvert ir alle vore centre.
Og griber om nodvendigt ind. Heller ikke inden for
forskningen kan man sikre sig 100 procent mod
svindel eller snyd. Men grundleggende har vi stor
tillid til, at dygnige forskere trreffer de rigtige valg.

Den forskning, fonden snsker at stotte, er den
forskning, dergor en forskel. Detvil sige forskning,
der forandrer videnskaben og miske endda hver-
dagen, som vi kenderden i dag.

Med DGs Center of Excellence Program har vi
nu i 20 ir sat os for at skabe optimale rammer for
netop den typeforskning. Deterkun de allerbedste
forskere med de allerbedste ideer, der fir en bevil-
ling. Og konkurrencen er benhird - succesraten er
cirka seks procent, Til gengeld er bevillingen verd
atstrebeefter.

Vi har nemlig lyttettil det, som alle toPforskere
i ind- og udland legger vaegl pi: Bevillingerne er
store og lober lenge - mellem 50 og 150 millioner
kroner i op til ti ir. Fordi den originale id6 og korte
tidshorisontergirdirligt i spend.

Men bevillingerne er ftem for alt meget fleksi-
ble. Centerlederne har en udstrakt grad affrihed
og riderum til at gore det, som de finder rigtigl og
vign$.Frihed til at ans€tte en fremragende uden-
landsk gesteforsker - eller et ungt lysende talent,
for konkurrenterne lober med dem. Og frihed til
at iustere kursen her og nu, nir en gunstig mulig-
hed viser sig Fordi vi har tillid til, at de ved bedsr

Den tilllid og den frihed skaber et klima praeget af
synergi, begeistringogdrive. Hvoralle trorpd, atdet
nok skal lykkes at ne et gennembrud.

Det er vores filosofi, at man nir store resultater,
nir de allerbedste forskere arbeider sammen om
det, de brender for. Vi kan ogsi se, at nir man ska-
ber gode rammer for eliten, fir man skabt forsk-
ningsenheder, der virker som magneter - bide pi
topforskere og unge talenter. Hver gang et center
ansetter 6n fremragende professor, f{r man adgang
til et nytstortforskningsmilio og-netverki ind- og
udland. Og til nye virksomheder og talentftrlde stu-
derende.

T\. et er guld vaerd for et lille land som Dan-

| |mark at kunne rekruttere de bedste
I f-uansethvordekommerfra.Vikanikke

J-/ vere'selvforslmende' pd videnomrAdet.
Vi har brug for at samarbeide med sterke interna-
tionale forskningsmili oer for at fi adgang til den ny-
este viden ddr, hvor vi ikke selv har en forerposition.
Ellerfor atblive endnubedre til det, som vi allerede
errigtiggodetil

Dermed vare ikke sagt, at vi har hele svaret p6,

hvordan vi styrker dansk forsknings konkurrence-
evne. Eller at vi mener, at der er 6t og kun €t rigtigt
svar. For det er ikke tilfelder Skal Danmark fortsat
vere en sterk viden- og innovationsnation, er der
brug for en bred og milrettet vifte afforskellige ini-
tiativerogaktorer.

Men vi kan se, at vi med en strategi der bygger
pi excellence, tillid og gennemsigtighed harfundet
en formel, der skaber resultater, som giver genlJd
ude i verden. Det er et afgorende skridt i den rigtige
retning.


