Notat

Procedure for udpegning af medlemmer til Danmarks Frie Forskningsfond i 2019
Der er én fælles indkaldelse for bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af Danmarks Frie Forskningsfonds fem faglige forskningsråd.
Med Lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks
Frie Forskningsfond, som trådte i kraft den 1. juli 2017, udpeger uddannelses- og
forskningsministeren bestyrelsesformand og bestyrelsesmedlemmer, mens
bestyrelsen for Danmarks Frie Forskningsfond udpeger medlemmer til de faglige
forskningsråd. Det betyder, at den del af den fælles indkaldelse, der vedrører udpegningen af bestyrelsesmedlemmer, er udfærdiget af Styrelsen for Forskning og
Uddannelse, mens den del, der vedrører udpegning af medlemmer af Danmarks
Frie Forskningsfonds fem faglige forskningsråd, er udfærdiget af Danmarks Frie
Forskningsfond.
Alle kan foreslå kandidater til Danmarks Frie Forskningsfond. Indkaldelsen er
åben og offentliggøres på Uddannelses- og Forskningsministeriets- og fondens
hjemmeside og sendes derudover pr. e-mail til en bred kreds af interessenter. Indkaldelsen annonceres endvidere i de landsdækkende aviser og relevante fagblade.
Efter fristens udløb behandler Styrelsen for Forskning og Uddannelse de indkomne forslag til bestyrelsesmedlemmer og Danmarks Frie Forskningsfond de
indkomne forslag til medlemmer af de faglige forskningsråd.
Rådsmedlemmers udtræden uden for almindelig kadence
Hvis et medlem af et fagligt forskningsråd udtræder uden for almindelig kadence,
vil Danmarks Frie Forskningsfond typisk udarbejde en ekstraordinær indkaldelse,
men kan også vælge at udpege en erstatning blandt tidligere foreslåede kandidater.
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Bestyrelsesmedlemmer
På baggrund af de indkomne forslag til bestyrelsesmedlemmer udarbejder Styrelsen for Forskning og Uddannelse en indstilling til ministeren efter rådføring hos
Danmarks Frie Forskningsfond i form af fondens tilkendegivelse. Uddannelses- og
forskningsministeren træffer afgørelse om udpegning/genudpegning af medlemmer efter konsultation af Ligestillingsafdelingen i Udenrigsministeriet om kønssammensætningen.
Medlemmer af de faglige forskningsråd i Danmarks Frie Forskningsfond
Umiddelbart efter fristen for indkaldelse af medlemmer til de faglige forskningsråd
trækkes en oversigt på baggrund af de oplysninger, der er registreret ved den
elektroniske fremsendelse af forslag. For kandidatens vedkommende: Navn, ansættelsessted, fagområde, tilsagn om at lade sig foreslå, fødselsår, universitets-
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grad, køn, stilling, ønskede titulering, privat eller offentlig ansættelse, e-mailadresse. For forslagsstillers vedkommende: Navn, ansættelsessted og -e-mailadresse samt eventuelle kommentarer. CV’er og samtykkeerklæringer linkes til
oversigten.
Bestyrelsen for DFF får den samlede oversigt med alle foreslåede kandidater,
mens de faglige forskningsråd får en oversigt alene med egne kandidater.
De faglige forskningsråd udarbejder en rådgivning til bestyrelsen om prioritering af
kandidater. På baggrund af de faglige forskningsråds rådgivning udpeger/genudpeger bestyrelsen medlemmer.
Danmarks Frie Forskningsfonds bestyrelse tilstræber en ligelig kønssammensætning ved udpegningen af medlemmer til de faglige forskningsråd.
Udpegning i personlig egenskab
Alle medlemmer af Danmarks Frie Forskningsfond udpeges i deres personlige
egenskab og repræsenterer således ingen interesser. I udpegningen til de faglige
forskningsråd er kandidaternes faglige ekspertise og rådets samlede faglige dækning det vigtigste kriterium. For både bestyrelse og faglige forskningsråd forsøges
det så vidt muligt at sikre bl.a. kontinuitet i fonden samt kønsmæssig balance og
geografisk spredning.
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