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Statslige forsknings- og innovationsfonde under pres 

1. Statslige fonde under pres 
Siden 2010 er der sket en betydelig reduktion af de statslige 

fonde på forsknings- og innovationsområdet. Innovationsfon-

den er i faste priser reduceret fra 2,1 mia. kr.1 i 2010 til knap 

1,4 mia. kr. i 2010, et fald på mere end 700 mio. kr. Danmarks 

Frie Forskningsfond er faldet fra knap 1,5 mia. kr. i 2010 til 

knap 1,2 mia. kr. i 2018, altså et fald på 300 mio. kr. Udvik-

lings- og demonstrationsprogrammer er nogenlunde på samme 

niveau i 2010 og 2018, men har et højere finansieringsniveau i 

2011, 2012 og 2013. 

 

 
 

                                                        
1 Dette er direkte sammenligneligt med de opgaver, Innovationsfonden varetager i 
dag. Dvs. at opgaver, der ved Innovationsfonden etablering blev lagt over i ministeri-
et, ikke er medregnet i de 2,1 mia. kr. 
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Kilde: Finansloven 2018 & Danmarks Statistik. Note: 2017-priser.

Danmarks Innovationsfond

Udviklings- og 
demonstrationsprogrammer
samt Markedsmodningsfonden

Danmarks Frie Forskningsfond



 2 

2. Innovationsfonden får nye opgaver – men finan-
siering bør løftes 

Innovationsfonden blev etableret i 2014 med en sammenlæg-

ning af Det Strategiske Forskningsråd, Højteknologifonden og 

Rådet for Teknologi og Innovation og dækker således et bredt 

område og mange opgaver. Denne portefølje udvides i 2019, 

hvor Innovationsfonden overtager opgaver i forbindelse med 

den politiske aftale om erhvervsfremme, hhv. fra Innovations-

miljøerne og Markedsmodningsfonden. Det er positivt, men 

opgaverne ”koster” fonden ca. 100 mio. kr. Ergo skal fondens 

budget være 100 mio. kr. højere i 2019, hvis niveauet for 2018 

skal holdes.   

 

Innovationsfonden varetager en vigtig opgave med at bringe 

offentlige forskere og virksomheder sammen i fælles projekter, 

hvorved den offentlige forskning bringes i anvendelse i sam-

fundet og skaber vækst og beskæftigelse. Samtidig har fonden 

en vigtig rolle med at understøtte iværksættere og SMV’er, 

hvilket fonden har varetaget med stor succes.  

 

DI mener, at de statslige forskningsfonde bør tilføres markant 

flere midler. Specifikt bør Innovationsfonden i 2019 som mi-

nimum finansieres med 1,5 mia. kr. og i de kommende år brin-

ges op på det tidligere niveau på minimum 2 mia. kr.  Samtidig 

bør demonstrations- og udviklingsprogrammerne ligeledes til-

føres markant flere midler, herunder særligt EUDP og MUDP.  
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