4. november 2002
Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) og Socialdemokratiet,
Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af den
resterende del af UMTS- provenuet 2003 - 2005.
UMTS- provenuet for perioden 2001- 2005 er 2.090 mio. kr. Ved UMTS- forhandlingerne
marts 2002 udmøntede forligskredsen i alt 886 mio. kr. som anført i tabel 1 nedenfor.
Tabel 1: Udmøntning af initiativer i UMTS- aftalen 12. marts 2002
Mio. kr.

2002 2003 2004 2005

Særlig indsats inden for naturvidenskab og teknik

100

Center for IT- forskning

25

Forskningsrådenes frie midler, inkl. indlejring

1)

175

25

25

150

Yngre forskere
Nanoteknologi

25

25

25

Digital forvaltning inkl. Danmarksportalen

30

30

30

5

Jysk- fynsk IT- satsning

50

50

40

35

7

7

7

7

312

102

72

Registerforskning
Digitalisering af kulturarven

13

I alt udmøntet ved aftalen 12. marts 2002
1)

400

Heraf 20 mio. kr. til indlejring af forskningsprogrammer m.v.

I forligskredsen er der enighed om, at de resterende UMTS- midler, i alt 1.204 mio. kr.,
udmøntes som anført i tabel 2 nedenfor.
Tabel 2: Udmøntning af resterende UMTS- midler, aftale af 4. november 2002.
Mio. kr.

2003 2004 2005

1. Forskningsrådene - frie midler

225

2)

335

3)

2. Forskningsrådene - strategiske midler

50

145

155

National IT- forskningsindsats, inkl. ph.d.
Yngre forskere
Nanoteknologi
Fri forskning i fødevarer

25

25

40
50
30
25

50
50
30
25

3. Innovationsmiljøer

25

20

20

4. Innovationskonsortier

27

37

37

5. Flere erhvervs ph.d.'ere

15

15

15

6. IT og sundhed

10

10

10

7. Kulturbærende institutioner

6

8

8

8. Digitalisering af kulturarven

5

13

13

138

473

593

I alt udmøntet på FL 2003
2)
3)

Heraf 25 mio. kr. til indlejring af forskningsprogrammer og - centre m.v.
Heraf 35 mio. kr. til indlejring af forskningsprogrammer og - centre m.v.

1. Styrkelsen af forskningsrådenes frie midler (den almene fondsfunktion) supplerer
bevillinger fra forskningsreserven og medvirker til, at der på længere sigt opnås en
stabil ramme for den frie forskning. Konkurrencen om forskningsrådenes frie midler
styrker kvaliteten af forskningsindsatsen i kraft af projekter af høj kvalitet.
2. Der afsættes beløb på fire områder til forskningsrådenes strategiske midler:
Der skal ske en fortsat opbygning af nye IT- kompetencer i forskning,
uddannelse og erhvervsliv. Satsningen på IT- forskning skal fokusere særligt på
opbygning af kompetencer i form af rekruttering og forskeruddannelse. Det
nationale initiativ afløser Center for IT- forskning.
Satsningen på yngre forskere i forlængelse af THOR- og FREJA- programmerne
har til formål at styrke generationsskiftet i dansk forskning. Der skal endvidere
sikres mulighed for at etablere to- årige postdoc- forløb til danske
forskningstalenter for at skabe muligheder for ophold ved internationalt førende
forskningscentre.
Nanoteknologi- satsningen viderefører initiativet fra den tidligere UMTS- aftale.
Der lægges i satsningen vægt på samspil med udenlandske forskningsmiljøer
ligesom uddannelsesaspektet på både kandidat- , ph.d.- og postdoc- niveau
ønskes tilgodeset.
En satsning på fri forskning i fødevarer på tværs af sektorer tilgodeser vigtige
eksporterhverv og forbrugersikkerheden. Midlerne udmøntes af
forskningsrådene.
3. Innovationsmiljøerne styrkes for at skabe nye innovative virksomheder.
Merbevillingen supplerer bevillinger fra forskningsreserven og sikrer, at
innovationsmiljøernes bevillinger fastholdes på 2002- niveau i 2003- 04. Herefter
aftrappes bevillingen gradvist med henblik på at øge den private finansiering af
miljøerne. Midlerne udmøntes af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling efter
indstilling fra Rådet for Teknologi og Innovation.
4. Innovationskonsortier forstærker samspillet mellem offentlig og privat forskning og
styrker den anvendelsesorienterede forskning. Konsortierne er et forpligtende
samarbejde mellem forskningsinstitutioner, virksomheder og den teknologiske service.
De deltagende virksomheder finansierer 50 pct. af det samlede budget. Den offentlige
m edfinansiering dækker udgifterne til forskningsinstitutionerne og dele af
omkostningerne for det teknologiske servicesystem. Bevillingen udmøntes af Rådet for
Teknologi og Innovation efter høring i forskningsrådene. Udenlandske parter kan indgå
i innovationskonsortier. Forligsparterne er enige om at drøfte principperne for
administrationen af innovationskonsortierne.
5. ErhvervsPh.D.- ordningen styrkes for at øge samspillet mellem forskning og
erhvervsliv, forstærke den innovations- og anvendelsesorienterede forskning og
udbygge direkte kontakt og udveksling af viden mellem universiteter og virksomheder.

Midlerne udmøntes af Rådet for Teknologi og Innovation.
6. Bevillingen til IT og Sundhed gives til den videre udvikling og indførelse af
Sundhedsstyrelsens standard for elektroniske patientjournaler, som kan være platform
for sikker kommunikation mellem de enkelte sygehuses journalsystemer.
7. For at styrke vilkårene for den frie forskning, herunder også
forskningsinstitutionernes basisbevillinger, afsættes yderligere midler til forskning på
de kulturbærende institutioner. Bevillingerne udmøntes af kulturministeren.
8. I forlængelse af den afsatte bevilling i 2002 afsættes 5 mio. kr. i 2003 og 13 mio.
kr. årligt 2004- 05 til digitalisering på kulturområdet. Bevillingen fordeles til
digitaliseringsprojekter på Kulturministeriets institutioner, bl.a. på baggrund af
anbefalingerne fra det nedsatte udvalg om den digitale kulturarv.

