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Indkaldelse af forslag til medlemmer af Det Frie Forskningsråd 
 
Styrelsen for Forskning og Innovation indkalder hermed forslag til medlemmer af  
Det Frie Forskningsråds bestyrelse og fire ud af fem faglige råd med frist torsdag 
den 14. maj 2015 kl. 16.00.  
 
Udpegningsperioden for tre medlemmer af bestyrelsen udløber ved udgangen af 
2015. Endvidere skal der foretages en nyudpegning af et medlem af Det Frie Forsk-
ningsråd | Sundhed og Sygdom. Desuden kan seks medlemmer af øvrige faglige råd 
foreslås til genudpegning i anden periode. Der bedes indsendt flere forslag til disse 
pladser.  
 
Med lovbekendtgørelse nr. 365 af 10. april 2014 om forskningsrådgivning  
m.v. har regeringen og Folketinget fastlagt rammerne for blandt andet Det Frie  
Forskningsråds (DFF) virke.  
 
DFF har en fondsfunktion og en rådgivningsfunktion. Således har DFF til opgave  
at støtte dansk forskning baseret på forskernes egne initiativer og yde rådgivning  
om forskning til Folketinget og regeringen inden for alle videnskabelige områder.  
Rådgivningen sker efter anmodning eller på eget initiativ. Hertil skal rådet bidrage 
til at styrke formidlingen og anvendelsen af forskningsresultater.  
 
Det Frie Forskningsråd består af en bestyrelse og fem faglige råd:  
 

 Det Frie Forskningsråd | Kultur og Kommunikation  

 Det Frie Forskningsråd | Natur og Univers  

 Det Frie Forskningsråd | Samfund og Erhverv  

 Det Frie Forskningsråd | Sundhed og Sygdom  

 Det Frie Forskningsråd | Teknologi og Produktion  
 
Vedhæftet liste over rådets nuværende medlemmer viser muligheder for genud-
pegning samt afbeskikkelser ved udgangen af 2015.  
 
Det skal understreges, at de nuværende medlemmer, som kan genudpeges, skal 
foreslås for at komme i betragtning.  
 
Bestyrelsen 
Det Frie Forskningsråds bestyrelse består af en formand og otte medlemmer. Be-
styrelsen skal efter loven sammensættes af anerkendte forskere, det vil sige perso-
ner, der i en årrække på videnskabeligt plan aktivt har beskæftiget sig med 
forskning, og som er på mindst lektor- eller seniorforskerniveau. 
 
Bestyrelsen skal sikre, at bevillinger til forskningsformål tildeles efter retningslin-
jer, der er bindende for alle faglige råd, herunder at den faglige bedømmelse af 
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ansøgninger varetages under relevant inddragelse af eksterne bedømmere. Hertil 
har bestyrelsen ansvaret for, at rådets virksomhed udøves i koordination med det 
øvrige forskningsrådssystem, foruden at bestyrelsen er øverst ansvarlig for Det Frie 
Forskningsråds rådgivningsfunktion.  

 
Medlemmerne udpeges for en periode på indtil fire år. Genudpegning er mulig, 
indtil et medlem har været udpeget i samlet seks år.  
 
Bestyrelsesmøderne foregår sædvanligvis på dansk.  
 
For at kunne opfylde ligestillingslovens intentioner om ligelig kønsfordeling i råd 
og nævn anmoder Styrelsen for Forskning og Innovation om, at der indsendes 
forslag af både kvinder og mænd til bestyrelsen. 
 
De faglige råd  
Hvert fagligt råd består af 12-18 medlemmer.  
 
Samtlige medlemmer af Det Frie Forskningsråd skal være anerkendte forskere.  
Det vil sige personer, der i en årrække på videnskabeligt plan aktivt har beskæftiget  
sig med forskning, og som er på mindst lektor- eller seniorforskerniveau.  
 
Medlemmerne udpeges i deres personlige egenskab og således, at der i det enkelte 
råd opnås bred faglig dækning inden for rådets virke og bred erfaring både inden 
for dansk og international forskning.  

 
Medlemmerne udpeges for en periode på indtil fire år. Genudpegning er mulig, 
indtil et medlem har været udpeget i samlet seks år.  
 
Rådene afholder møder i Danmark 6-8 gange om året og har derudover løbende 
skriftlig procedure på rådgivningssager, hvor det er nødvendigt. Hvert råd behand-
ler årligt i gennemsnit 600-800 ansøgninger.  
 
Rådsmøderne foregår sædvanligvis på dansk.  
 
Medlemmerne af de faglige råd kan som alle andre forskere søge om rådets midler, 
men der gøres opmærksom på, at DFF har vedtaget interne retningslinjer for an-
søgninger fra rådsmedlemmer. Interesserede kandidater opfordres til at orientere 
sig på rådets hjemmeside: 
http://ufm.dk/forskning-og-innovation/rad-og-udvalg/det-frie-
forskningsrad/radet/nar-radsmedlemmer-soger-dff 
 
Der ønskes særligt forslag til kandidater med international erfaring. Endvidere vil 
bred forskningsmæssig erfaring være en fordel, da medlemmer af DFF's faglige råd 
også bør kunne vurdere ansøgninger uden for eget primære ekspertiseområde. Der 
opfordres desuden til at foreslå kandidater med tværfaglig forskningserfaring 
og/eller kandidater med en baggrund fra erhverv eller industri. 
 
For at kunne opfylde ligestillingslovens intentioner om ligelig kønsfordeling i råd  
og nævn anmoder Styrelsen for Forskning og Innovation i særlig grad om, at der 
indsendes forslag af både kvinder og mænd til de faglige råd.  
 

Der indkaldes forslag til medlemmer inden for følgende områder: 

 
Til Det Frie Forskningsråd | Kultur og Kommunikation ønskes forslag  

til medlemmer inden for følgende fagområder: 

 Arkæologi  

 

http://ufm.dk/forskning-og-innovation/rad-og-udvalg/det-frie-forskningsrad/radet/nar-radsmedlemmer-soger-dff
http://ufm.dk/forskning-og-innovation/rad-og-udvalg/det-frie-forskningsrad/radet/nar-radsmedlemmer-soger-dff
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Til Det Frie Forskningsråd | Samfund og Erhverv ønskes forslag  

til medlemmer inden for følgende fagområder: 

 Statskundskab med særligt henblik på offentlig forvaltning og EU-studier 

 
Til Det Frie Forskningsråd | Sundhed og Sygdom ønskes forslag  

til medlemmer inden for følgende fagområder: 

 Klinisk neurologi 

 Folkesundhed og registerforskning  

 
Til Det Frie Forskningsråd | Teknologi og Produktion ønskes forslag  

til medlemmer inden for følgende fagområder: 

 Kemiteknik & anvendt kemi, energi og materialer 

 Mekanik, materialer og produktion 

 Genetik/forædling (dyr, planter og svampe), molekylær biologi, bioteknologi, 

mikrobiologi 

 Fysisk kemi, spektroskopi, fotonik 

 
Forslag til rådsmedlemmer  
Indstillingen sker via DFF’s hjemmeside (www.ufm.dk/dff). Samtidig indsendes  
kandidatens CV og publikationsliste (i én fil) til Styrelsen for Forskning og Innova-
tion på mailadressen: forslag_medlem_dff@fi.dk  
 
Alle indstillede kandidater skal være adspurgt, inden forslag indsendes.  
 
CV’et (maks. to sider) skal indeholde den foreslåede persons nøjagtige institutions-
adresse og oplysninger om uddannelse, beskæftigelse, hædersbevisninger,  
akademiske resultater, forskningsmæssige nøgleområder, projektledelse og vejled-
ning.  
 
Publikationslisten skal indeholde udførlige referencer til publikationer fra de sene-
ste fem år og gerne opdelt på peer reviewed og øvrige videnskabelige indlæg samt 
angivelse af det fulde antal publikationer.  
 
Filen med CV og publikationsliste navngives med kandidatens navn.  
 
Forslagene skal være styrelsen i hænde senest torsdag den 14. maj 2015 kl.  

16.00. 

 
Videre proces  
De indkomne forslag vil blive forelagt uddannelses- og forskningsministeren som 
led i udpegningen af rådsmedlemmerne. Det forventes, at de nye rådsmedlemmer 
kan gives besked om deres udpegning ultimo oktober/primo november 2015 med 
henblik på indtrædelse i rådet pr. 1. januar 2016. De første rådsmøder forventes at 
blive afholdt medio januar 2016. 
 
Yderligere oplysninger  
Eventuelle spørgsmål rettes til kontorchef Grete M. Kladakis på tlf. 72 31 83 00,  

mobil 25 18 66 28 eller e-mail gk@fi.dk. 

 


