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Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelsers 
besvarelse af spørgsmål nr. S 2271 stillet af Alex Ahrendtsen (DF) den 20. 
februar 2012 
 

Spørgsmål nr. S 2271 
 
Hvad agter ministeren at foretage sig, når der på de danske universiteter sidder en 
række ledere, der ikke lever op til reglerne om forskningsvogtning, og vil 
ministeren opfordre universiteterne til at lave deres egne undersøgelser af disse 
lederes forskningsaktiviteter? 
 

Svar 
 
Det fremgår af universitetsloven, at ledere af videnskabelige enheder skal være 
anerkendte forskere.  
 
En anerkendt forsker er en person, der i en årrække på videnskabeligt plan aktivt 
har beskæftiget sig med forskning, og som er på mindst lektor- eller 
seniorforskerniveau. 
 
Jeg har tillid til, at universiteterne er opmærksomme på lovens krav om, at ledere 
af videnskabelige enheder skal være anerkendte forskere. Derfor må det også 
forudsættes, at de nævnte ledere har bidraget til deres fag.  
 
Men det er samtidig klart, at mens de er ledere, kan det være nødvendigt at 
prioritere ledelsesopgaverne højere end forskningsaktiviteterne. Der er ikke krav 
om, at ledere skal forske aktivt, mens de er ledere. 
 
Det er en ledelsesopgave at sikre, at de enkelte videnskabelige medarbejdere 
forsker aktivt. Der er ikke centralt fastsatte regler om forskningsvogtning, men 
jeg har forstået, at nogle universiteter har fastsat interne regler herom, og at disse 
har til hensigt at regulere spørgsmål om de videnskabelige medarbejderes 
forskningsforpligtelse. 
 
Jeg går naturligvis ud fra, at universiteterne lever op til deres egne regelsæt. 


