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1. Beretning
1.1. Mission
Analyseinstitut for Forskning er oprettet som en sektorforskningsinstitution under Ministeriet for
Videnskab, Teknologi og Udvikling med en selvstændig bestyrelse.
Instituttet har til formål gennem egen forskning og udredning at styrke grundlaget for det
forskningsrådgivende system og for forskningspolitiske beslutninger.
Instituttet skal udføre både grundlæggende forskning og langsigtet kompetenceopbygning og mere
anvendelsesorienterede analyser og udredninger.
Instituttet skal udføre forskning i forskning og skal bl.a. analysere vilkårene for forskning,
forskningens omfang og fordeling på forskellige områder samt studere forskningens rolle i
samfundet.
Instituttet skal opbygge kompetence på sit forskningsfelt, bl.a. gennem samarbejde med andre
forskningsinstitutioner.
Instituttet skal bidrage til uddannelse af forskere inden for sit arbejdsområde. Instituttet skal
fremme en kvalificeret offentlig debat om forskningspolitiske spørgsmål.
Instituttet skal efter nærmere aftale med Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling
udarbejde statistik og forskningspolitiske udredninger.

Forskningsprofil
Instituttets forskningsprofil er, jf. udviklingskontrakten fra 1998, bygget op omkring søjlerne:
Søjle I
”Økonomi i forskning”

Søjle II
”Individer i forskning”

Søjle III
”Forskning og samfund”

Økonomiske aspekter af
forskning

Humane og organisatoriske aspekter af forskning

Sociale og politologiske
aspekter af forskning

Forskningsressourcer og
allokering

Nationale/
internationale
perspektiver

Forskningsorganisering/
ledelse

Forskerressourcer

Befolkningens
opfattelse af
forskning

Forskningsformidling

Forskningsstatistik

Mikro-/makroøkonomiske
effekter

Forskningsinst.’s værdiorientering

Forskerrekruttering

Politikernes
opfattelse af
forskning

Forskningsomtale i
medierne

Incitamentsstruktur

Sektorielle/
regionale
perspektiver

Forskningens
normer

Forskermobilitet

Interessegruppers opfattelse
af forskning

Forskningspolitik
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1.2. Vision
Jf. gældende udviklingskontrakt af juni 1998 er det instituttets overordnede målsætning at udvikle
sig til at være det danske institut, der kan give gyldige og pålidelige svar på alle forespørgsler om
forskningens rolle i samfundet, herunder spørgsmål om udviklingstræk i nationale
forskningspolitiske tiltag samt konsekvenser af ændringer i forskningspolitiske tiltag. Som middel til
at kunne gennemføre denne målsætning er der sket en udbygning af instituttets ekspertise på alle
de områder, der er nævnt i gennemgangen af de tre søjler i forskningsprofilen.
Det har siden instituttets etablering været tilstræbt at styrke det politologiske beredskab såvel som
det økonomiske/statistiske beredskab, for at kunne besvare opgaver stillet udefra. Samtidig har
der i både den offentlige og den parlamentariske debat været stigende opmærksomhed på
forskningsledelse og organisationsudvikling.
Sammenfattende er det instituttets bredde, der skal være midlet til at opnå resultater, ligesom det
skal være instituttets faglige bredde, der gør det realistisk at nå de strategiske mål.

1.3. Hovedopgaver
Der er ved instituttet i 2002 gennemført aktiviteter, der falder ind under de i vedtægten beskrevne
opgaver som følger:
•
•
•
•
•

Myndighedsopgaver
Sektorforskning (initieret internt/eksternt)
Rådgivning
Uddannelse
Andre aktiviteter

Myndighedsopgaver i 2002:
• Forskningsstatistik (Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor, Erhvervslivets
forskning og udviklingsarbejde, Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Offentligt
forskningsbudget)
• 3. Europæiske Innovationsundersøgelse (CIS)
• National repræsentation og deltagelse i EU Working Parties, OECD/NESTI netværk, European
RTD Evaluation Network, Women in Science m.v.
• Benchmarking af human resources
• Samspilsdata til MVTU ,Økonomi- og Erhvervsministeriet
• Ad-hoc opgaver for Videnskabsministeriet
• Udarbejdelse af kontraktudkast samt beretninger/indberetninger
• Formidling til journalister samt forespørgsler på data
• Internationale samarbejde som myndighedsopgave
• Generel ledelse og administration
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Sektorforskning:
I 2002 er der på instituttet udført forskning indenfor instituttets forskningsområder:
• Økonomiske aspekter af forskning
• Humane og organisatoriske aspekter af forskning
• Sociale og politologiske aspekter af forskning
• Tværgående forskning
De enkelte forskningsprojekter er beskrevet i instituttets årsberetning 2002.
Rådgivningsopgaver:
I 2002 er der på instituttet bl.a. udført rådgivningsopgaver vedrørende:
• Dynamiske forskningsmiljøer
• Danske virksomheders samspil med vidensinstitutioner
• Science and Society (EU), ENMOB (EU projekt)
• Deltagelse i bestyrelser udpeget af MVTU
• ForskningsFaglig Følgegruppe for MVTU’s Teknologiske Fremsyn
• Europæiske netværk, bl.a. deltagelse i ekspertgrupper vedrørende Europæisk
Forskningsrådsstruktur
• The European Advisory Committee on Statistical Information in the Economic and Social
Spheres – CEIES, rådgiver for EU Kommissionen
• Oplæg udarbejdet til konferencer; Triple Helix m.fl.
• Censur og vejledning af ph.d. og kandidater
Uddannelse:
Instituttet indgår i forskningssamarbejde med andre, således med forskere fra universiteter og
andre forskningsinstitutioner.
Instituttet medvirker til at uddanne forskere, bl.a. gennem ansættelse af studentermedhjælp, der
gives mulighed for at skrive specialer i forbindelse med deres arbejde på instituttet. Instituttet
medvirker til ph.d.-uddannelser gennem at stille data til rådighed for ph.d.-projekter, og instituttet
har haft to ph.d.-studerende tilknyttet. Pt. er der tilsvarende to forskningsassistenter, der søger
midler til at komme i gang som ph.d.-studerende.
Instituttets medarbejdere forelæser i diverse sammenhænge både nationalt og internationalt, samt
deltager som censorer ved diverse højere læreanstalter.
Andre aktiviteter:
Instituttets videnskabelige personale har i 2002 indgået i samarbejdsprojekter med bl.a.
Handelshøjskolen i København og RISØ sammen med en række erhvervsvirksomheder i projektet
”Forskningsledelse under forandring” (REMAP).
Der er endvidere projekter i samarbejde med både Aarhus Universitet (Nationaløkonomisk Institut)
og Handelshøjskolen i Århus om analyser af forskningens effekter for virksomheder og samfund. I
samarbejde med Aalborg Universitet har instituttet søgt om midler til en ph.d.-studerende, der skal
placeres på Analyseinstituttet men med tilknytning til Aalborg Universitet, bl.a. i form af vejleder og
medfinansiering herfra.
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Instituttet har indgået i Erhvervsministeriets gruppe vedrørende pilot-undersøgelse af danske
virksomheders Knowledge Management med forskere fra Handelshøjskolen i København og
Handelshøjskolen i Århus.

1.4 Overordnede resultater
Der aflægges årsrapport for hovedkonto 19.55.35; Analyseinstitut for Forskning
Tabel 1. Oversigt over virksomhedens finansielle resultater
Regnskab 2002
Indtægter
Udgifter

456.803
10.727.694

Resultat, brutto

-10.270.891

Bevilling, netto

8.800.000

Resultat, netto

-1.470.891

Til videreførsel

728.513

Beskrivelse og vurdering af årets finansielle og faglige resultater
Hvad angår de faglige resultater har instituttet levet op til den handlingsplan som instituttet i
mangel af en egentlig resultatkontrakt med departementet har arbejdet efter for 2002.
Myndighedsopgaverne har været særdeles omfattende ligesom rådgivningsopgaverne har haft et
større omfang end tidligere år.
Som forudsætning for at kunne levere myndighedsopgaverne, forskning samt rådgivningsopgaver
har instituttet haft ansættelser, der har resulteret i et merforbrug i forhold til de for finansåret 2002
bevilgede lønmidler.
Vurderinger og forventninger til de kommende år
Da der pt. er stor usikkerhed om instituttets fremtid som sektorforskningsinstitut er det ikke muligt
at udtale sig herom.
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2. Målrapportering
Eksterne mål
Ved udgangen af 2000 udløb instituttets udviklingskontrakt med IT- og Forskningsministeriet (nu
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling). Kontrakten blev forlænget yderligere et år
gældende for 2001. Instituttet påbegyndte i 2001 forhandlinger med Ministeriet for Videnskab,
Teknologi og Udvikling om resultatkontrakt for perioden 2002-2005. I april 2002 var der opnået
enighed mellem instituttet og ministeriet om udformningen af en ny kontrakt; denne kontrakt blev
på grund af en udmelding fra Danmarks Forskningsråd mod forventning ikke underskrevet af
ministeriet, idet Danmarks Forskningsråd primo maj i sin gennemgang af sektorforskningsinstitutioner anbefalede at afvikle Analyseinstitut for Forskning, såfremt en række af instituttets
myndighedsopgaver kunne udføres af Danmarks Statistik samt Finansministeriet. Instituttet har i
året 2002 arbejdet efter den handlingsplan, som efter aftale med ministeriet var udarbejdet som et
supplement til resultatkontrakt for 2002-2005.
Med udgangspunkt i instituttets vedtægter og udviklingskontrakten er det instituttets opgave
gennem egen forskning og udredning at styrke grundlaget for det forskningsrådgivende system og
for forskningspolitiske beslutninger.

2.1. Oversigt over målopfyldelse
Vurdering af eksterne mål vedrørende statistikproduktion
Vurdering
Høj kvalitet
Kvaliteten af statistikken er løbende forbedret
Fortsat udvikling
AFSK deltager i den internationale udviklingen og investerer
mange ressourcer i fortsat egen udvikling. Fordel ved at
statistikken udvikles i et forskningsbaseret miljø.
Høj service/fleksibilitet
Det er et krav fra VTU, at AFSK er i stand til at levere udtræk og
analyser af data med meget kort varsel. AFSK opfylder disse
krav.
Let tilgængelighed af data
Let og billig tilgængelighed til data for forskere og myndigheder.
Høj udnyttelse af data
Data benyttes af flere aktører, bl.a. inddrages data i eksterne
såvel som interne forskningsprojekter
Lave omkostninger
Hos AFSK opnås synergieffekt over tid og i samspil med
forskning og udredning
Synergi-effekt
Statistikdata kan integreres i forskning og omvendt samt
(statistik - forskning)
anvendes til udredning
Vurdering af eksterne mål vedrørende forskningsprojekter
Vurdering
Høj kvalitet og relevans
AFSK bestræber sig på at levere høj kvalitet i forskning og
udredning
Tværfaglighed og bredde
Specialisering og bredde tilstede samtidig
Synergi-effekt
AFSK anvender forskningsstatistiske data til forskningsprojekter
samt til så godt som alle udredningsopgaver, derfor stor
synergieffekt
Adgang til data
AFSK samarbejder med diverse forskningsmiljøer. AFSK giver fri
adgang til data til forskningsprojekter også på mikroniveau
forudsat at det sker ”in-house”.
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Vurdering af eksterne mål vedrørende andre aktiviteter
Vurdering
Uddannelse
Målet opfyldt idet instituttet har bidraget med data samt
vejledning til 5 specialestuderende samt 2 ph.d.-studerende.
Rådgivning
Instituttets medarbejder har udført samtlige rådgivningsopgaver
som eksterne rekvirenter har anmodet om. Målet opfyldt.
Samarbejde
Instituttet har samarbejdet med universitetsinstituttet samt
sektorforskningsinstituttet, hvilket er dokumenteret i rapporter,
working papers samt notater.

2.2. Uddybende analyser og vurderinger
Målopfyldelse
Sammenfattende er det instituttets vurdering, at der er opnået en høj grad af målopfyldelse på alle
områder. Instituttet skal udføre egen forskning, der kan publiceres i internationale eller nationale
referee’ede tidsskrifter, og instituttet er forpligtet til opbygge et beredskab, der kan give svar på
forespørgsler om forskningens rolle i Danmark samt som en tredje opgave: påvirke den danske
debat om forskningens rolle i samfundet. Det er instituttets opfattelse, at den sidstnævnte opgave
er løst tilfredsstillende, målt ved de mange henvendelser fra journalister, administratorer m.m. og
deraf følgende offentlig opmærksomhed.
Opbygningen af vidensberedskab, herunder opbygningen af de i denne sammenhæng nødvendige
databaser, er påbegyndt, men dette arbejde skal fortsætte i de næste år. Databaser til belysning af
forskningens rolle i det danske og internationale samfund er et vedvarende arbejde, der kræver
fortsat dataindsamling samt løbende ajourføring. Til dette arbejde er instituttets internationale
netværk af kontakter af uvurderlig betydning. Samarbejdet med forskere og statistikere fra OECD
og EUROSTAT er i denne sammenhæng af samme vigtighed som samarbejdet med danske og
udenlandske universitetsforskere. Det sidstnævnte samarbejde skal dog på alle måder støttes,
hvilket bl.a. andet foregår gennem forskernes deltagelse i internationale, nordiske og danske
konferencer med relevante temaer på dagsordenen. Endelig er samarbejdet med
sektorforskningsinstitutioner generelt og specielt med sektorforsknings-institutioner i andre lande
med opgaver svarende helt eller delvis til Analyseinstituttets, af stor betydning.
Instituttet har i 2002 løst mange større og mindre serviceopgaver for Ministeriet for Videnskab,
Teknologi og Udvikling, andre ministerier og styrelser, amter og kommuner, for medier samt ikke
mindst for OECD og Eurostat. Indberetninger til OECD og EUROSTAT udgør en betragtelig og
tidsmæssigt krævende arbejdsbyrde. Desuden er instituttet af EUROSTAT efter aftale med
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling samt ErhvervsfremmeStyrelsen blevet udpeget til
at gennemføre ”CIS3” innovationsundersøgelsen af danske virksomheder. Dette arbejde som blev
påbegyndt i 2001 og afsluttes medio 2003 har lagt beslag på betragtelige ressourcer i 2002.
Det er instituttets opfattelse, at man gennem en omfattende publiceringsaktivitet har præsteret at
få markedsført instituttet overfor såvel forskningspolitikere, forskere som medier. Hver enkelt
publikation udsendes i ca. 500 eksemplarer, herunder til råd, universitetsledelser og diverse andre
offentlige såvel som private, og der indløber hele tiden forespørgsler om nye eller tidligere
publikationer fra politikere, administratorer, forskere, studerende, medier og fra såkaldt almindelige
borgere. Instituttets medarbejdere svarer endvidere i stort omfang på forespørgsler fra medier,
andre forskere og fra diverse offentlige institutioner.
Instituttets medarbejdere har i 2002 arbejdet på at få optaget artikler i videnskabelige tidsskrifter.
Ikke alle forskningsprojekter er endnu blevet udnyttet til videnskabelige artikler, idet instituttet på,
grund af den store belastning med mange forespørgsler udefra, har haft begrænsede ressourcer til
rådighed til at gennemføre større grundvidenskabelige forskningsprojekter. Instituttets aktiviteter er
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i årets løb præsenteret for en lang række internationale fora, hvilket vil resultere i optagelse af
papers i tidsskrifter og lignende.
Medarbejderuddannelse gennem kursusaktivitet har været omfattende i 2002, men vil fortsat være
på dagsordenen fremover.
Generel vurdering:
Instituttet har i 2002 opnået særdeles tilfredsstillende reaktioner på instituttets arbejde fra
rekvirenter, medier og samarbejdspartnere, herunder internationale organisationer.
Jf. ovenstående har instituttet opnået tilfredsstillende resultater primært indenfor statistikproduktion, myndighedsopgaver samt forskning.

2.3. Oversigt over publicering, konferencedeltagelse m.m.
Aktivitet

1999

2000

2001

2002

Rapporter

7

9

8

8

Statistikpublikationer

3

3

4

4

Notater

3

1

9

9

Working papers

2

4

10

14

Publikationer ved seminarer/konferencer samt proceedings

9

11

19

11

Publikationer udgivet med/ved andre institutioner

9

4

13

4

Artikler i nationale/internationale videnskabelige tidsskrifter

5

5

2

4

Rådgivning/udtalelser/interviews

7

17

42

61

Reviewing til tidsskrifter

-

6

-

3

Foredrags- og undervisningsvirksomhed *

11

4

11

12

Afholdelse af konferencer

1

1

2

1

Deltagelse i nat. og internat. møder, konferencer og
seminarer

36

38

73

61

Medlem af udvalg, bestyrelser, arbejdsgrupper,
censorkorps, vejledning af studerende

20

18

45

50

* Omfatter enkelte foredrag såvel som større undervisningsforløb

Der henvises i øvrigt til Analyseinstitut for Forsknings årsberetning for 2002, som kan findes på
instituttets hjemmeside: http://www.afsk.au.dk/ftp/aarsberetning/Beretning2002.pdf
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3. Regnskab

1

3.1. Driftsregnskab
Tabel 2. Regnskab for Analyseinstitut for Forskning 2002 (§19.55.35)
Regnskab
Budget
Regnskab
Difference
2001
2002
2002
(B-R)
Udgifter

11.420.515

Indtægter

276.488

11.863.469
*)

2.210.381

10.727.694
**)

Budget
2003

1.135.775

10.802.000

456.803

-1.753.578

755.785

Resultat, brutto

-11.144.027

-9.653.088

-10.270.891

617.803

-10.046.215

Bevilling, netto

8.800.000

8.800.000

8.800.000

0

8.700.000

Resultat, netto

-1.897.003

-853.088

-1.470.891

617.803

-1.346.215

*) Bevilgede beløb fra 2 EU-projekter og EUROSTAT (for CIS3-undersøgelsen) er ikke som forventet
modtaget i finansår 2002. Betaling ventes primo 2003.
**) AFSK har desuden haft en indtægt på kr. 636.000 fra Danmarks Forskningsråd. Beløbet er periodiseret til
2003.

Tabel 3. Driftsindtægter 2002
Salg af rapporter
Salg af tjenesteydelser
ENMOB
Mobilitetsstudier/STEP
Grønlands Hjemmestyre
Kompetencefonden
EU, MUSCIPOLI fra 2001
Rejserefusion
I alt

35.004
43.250
69.375
79.181
22.992
20.000
52.452
134.549
456.803

Jf. driftsregnskab 2002 er der forbrugt kr. 7.507.489 til løn samt kr. 3.3220.204 til drift, i alt kr.
10.727.693. Instituttet har i 2002 haft en nettobevilling på kr. 8.800.000. Derudover har der jf. tabel
3 været driftsindtægter på kr. 456.803.
Lønsum
På lønsummen er der i 2002 et merforbrug på kr. 1.507.488 i forhold til det reelle bevilgede beløb.
Statistikafdelingen er udvidet for at kunne klare alle udrednings- samt serviceopgaver hvor specielt
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling rekvirer sådanne i øget omfang.
Innovationsundersøgelsen (CIS3), som foretages for Ministeriet for Videnskab, Teknologi og
Udvikling samt Erhvervsfremme Styrelsen, har desuden krævet ekstraordinært mange ressourcer.
En begrænset del af disse ekstraomkostninger er finansieret af EUROSTAT (i alt ca. kr. 300.000
over 2 år), hvoraf instituttet har modtaget første rate i finansår 2001. Anden rate modtages først i
finansår 2003. Desuden var der i budgettet kalkuleret med bevilgede beløb fra EU til to
forskningsprojekter (ENMOB og MUSCIPOLI). Disse beløb er ikke som forventet modtaget i 2002
og forventes først primo 2003.

1

Alle tal er i løbende priser.
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Driftsum
På driftsummen viser der sig et lille overskud i 2002; instituttet har forbrugt kr. 36.597 mindre end
de bevilgede midler. Instituttet er nu fuldt udbygget og har ikke haft store omkostninger i 2002 til
kontormøblering, edb-udstyr mv.

3.2. Bevillingsafregning og akkumuleret resultat
Tabel 4. Bevillingsafregning (kr.)
Hovedkonto
Bevilling

Statsvirksomhed - Netto
Driftsbevilling
- Lønsum
- Øvrig drift
- I alt

Regnskab

Årets overskud

8.800.000

10.270.891

-1.470.891

6.000.000
2.800.000
8.800.000

7.507.488
2.763.403
10.270.891

-1.507.488
36.597
-1.470.891

Akkumuleret
overskud til
videreførsel
ultimo året
728.513
92.632
635.881
728.513

Tabel 5. Akkumuleret resultat (mio. kr.), Analyseinstitut for Forskning
Hovedkonto
Ultimo 1999
Ultimo 2000
Ultimo 2001
Årets resultat
19.55.35

7,9

5,1

* 2,2

Ultimo 2002

-1,5

0,7

* Bortfald: I 2001 bortfaldt kr. 1.000.000 fra det akkumulerede videreførselsbeløb.

Anvendelse af videreførselsbeløb
Analyseinstitut for Forskning planlægger at anvende en del af videreførselsbeløbet i 2003 til
projektansættelse af videnskabelige medarbejdere til konkrete projekter samt ressourcer til
udarbejdelse af ansøgninger til eksterne forskningsmidler.

3.3. Indtægtsdækket virksomhed, gebyrer og tilskudsfinansieret forskning
Instituttet har ikke haft indtægtsdækket virksomhed eller opkrævet gebyrer.
Tabel 6. Oversigt over tilskudsfinansieret forskning 2002 (kr.)
Bevillingsgiver

Vedrørende

Bevilget beløb

Forbrug

Resultat

Nordisk Industrifond / STEP

Mobilitetsstudier

79.181

79.181

0

EU / STEP (Norge)

ENMOB

69.375

69.375

0

EU

MUSCIPOLI (2001)

52.452

52.452

0

Grønlands Hjemmestyre

Grønlandsstatistik

22.992

22.992

0
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Instituttet hat i 2002 haft begrænsede indtægter på tilskudsfinansieret forskning.
Der var bl.a. søgt om midler ved det Samfundsvidenskabelige forskningsråd til to projekter. Begge
projekter blev afvist. Desuden var der i budgettet kalkuleret med bevilgede beløb fra EU til to
forskningsprojekter (ENMOB og MUSCIPOLI). Disse beløb er ikke som forventet modtaget i 2002
og forventes først primo 2003.
Der er desuden fra Danmarks Forskningsråd modtaget kr. 636.000. Beløbet figurer ikke i
oversigten, da det er periodiseret til 2003.

3.4. Anlægsregnskab
Analyseinstitut for Forskning har ingen anlægsbevillinger.

3.5. Tilskudsregnskab
Analyseinstitut for Forskning har ingen tilskudsordninger.

3.6. Personale
Tabel 7. Personaleudvikling
1999

2000

2001

2002

2003

15,9

19,3

22,0

20,6

20,0

5,1

4,9

5,6

3,1

3,5

Afgang af personale 2)

1

3

4

4

2)

3

4

6

2

Årsværk 1)
- heraf projekt/studentermedhjælp
Tilgang af personale

1) Samlet forbrug af årsværk.
2) Gælder kun fastansat VIP og TAP personale samt fastansatte studenter i praktik.

3.7. Ressourceforbrug fordelt på hovedområder
Tabel 8. Ressourceforbrug fordelt på hovedområde 2002
Forskning

Myndighedsopgaver

Rådgivning

Uddannelse

Mio. kr.

Årsværk

Mio. kr.

Årsværk

Mio. kr.

Årsværk

Mio. kr.

Årsværk

3,900

7,7

4,711

10,2

1,493

2,3

0,700

2,5

Note: Der er en vis overlapning af ressourceforbrug mellem især forskning og uddannelse
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Påtegning
Fremlæggelsen af denne årsrapport for 2002 sker i henhold til reglerne om statsregnskabsloven
med tilhørende bekendtgørelser og vejledninger.
Årsrapporten omfatter de regnskabsmæssige forklaringer, der skal tilgå Rigsrevisionen i
forbindelse med bevillingskontrollen for finansåret 2002.
Årsrapporten giver et samlet, dækkende og pålideligt billede af virksomhedens økonomi og faglige
resultater, og er fremlagt i henhold til Finansministeriets bekendtgørelse nr. 188 af 18. marts 2001
om statens regnskabsvæsen mv. (regnskabsbekendtgørelsen) § 41 samt Akt 63 11/12-2002.
For så vidt angår de dele af årsrapporten, der svarer til det ordinære årsregnskab, er kravene i
regnskabsbekendtgørelsens § 39 opfyldt.

Signeret
Karen Siune
Direktør

Jens Kampmann
Bestyrelsesformand

Niels Korsby
Kontorchef
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling
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