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I. INDLEDNINCr

1. Statsministeren nedsatte i 1960 et admini-
strationsudvalg med den opgave at formulere
generelle retningslinier for den kommende ud-
vikling af administrationen og at foretage nær-
mere undersøgelser af de enkelte ministeriers
opbygning og sagsområde.

Dette udvalg, Administrationsudvalget af
1960, afgav i februar 1962 sin første betænk-
ning (nr. 301/62), som indeholdt dels en rede-
gørelse for udvalgets generelle synspunkter med
hensyn til centraladministrationens fremtidige
opbygning, dels udvalgets forslag til en omlæg-
ning af uddannelsesvæsenets organisation, her-
under et ret detaljeret forslag til en ændret op-
bygning af undervisningsministeriet. For så vidt
angår de højere uddannelser fandt udvalget dog
ikke på det foreliggende grundlag at kunne tage
stilling til, på hvilken måde disse uddannelser i
administrativ henseende mest hensigtsmæssigt
kunne indpasses i undervisningsministeriets ny-
ordning, men henstillede, at der blev nedsat et
særligt udvalg, Universitetsadministrationsudval-
get, med repræsentanter for undervisningsmini-
steriet, læreanstalterne og Administrationsudval-
get med den opgave at overveje spørgsmålet om
»de administrative forhold for universiteterne
og de øvrige højere læreanstalter og i denne for-
bindelse det administrative forhold til undervis-
ningsministeriet«.

Om det foreslåede udvalgs opgaver anførtes:

»Udvalget skal, med henblik på den foreslåede
almindelige omlægning af administrationen af
de øvrige uddannelsesområder, bl.a. have til op-
gave at undersøge omfanget af administratio-
nen af universiteter og højere læreanstalter og
spørgsmålet om den fremtidige fordeling af op-
gaverne mellem undervisningsministeriet og læ-

reanstalterne. Udvalget bør især tage stilling til
følgende spørgsmål:

a) Muligheden for en udbygning af det direkte
samarbejde mellem universiteterne og lære-
anstalterne indbyrdes, eventuelt således at
der oprettes et særligt samarbejdsorgan, der
dels kan behandle alle spørgsmål af fælles
interesse, dels kan behandle institutionernes
udvikling på en sådan måde, at de enkelte
institutioners planer samarbejdes og så vidt
muligt fremsættes til undervisningsministe-
ren som fælles indstillinger.

b) Hvilke af de opgaver, der hidtil har været
administreret i undervisningsministeriets de-
partement, der med fordel vil kunne udskil-
les fra departementets arbejdsområde.

c) I hvilket omfang de enkelte institutioners
administration bør udbygges og effektivise-
res, således at disse — med skyldigt hensyn
til de enkelte institutioners særpræg - op-
bygges efter så ensartede retningslinier som
muligt.

d) I hvilket omfang det er muligt at anvende
rammebevillinger og administrere disse efter
ensartede retningslinier ved alle institutio-
ner. I denne forbindelse bør det undersøges,
om det er muligt at etablere et teknisk sam-
arbejde mellem institutionerne indbyrdes,
for så vidt angår budgetforslag, regnskabs-
væsen og bogholderi.

Under sit arbejde bør universitetsudvalget væ-
re opmærksom på den nære sammenhæng mel-
lem universiteternes og de højere læreanstalters
undervisningsvirksomhed og den videnskabelige
forskning.«
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2. Med det angivne formål nedsatte Iundervis-
ningsministeren den 10. maj 1962 Universitets-
administrationsIudvalget af 1962.

Udvalget fik følgende sammensætning:

Departementschef Agnete Vøhtz, Iundervis-
ningsministeriet, formand.

Kontorchef Vagn Jensen, Iundervisningsmi-
nisteriet.

Ekspeditionssekretær (nIu kontorchef) Bj.
Brynskot', Iundervisningsministeriet.

Rektor, professor, dr. polit. Carl Iversen,
Københavns Iuniversitet.

KIurator E. A. Koch, Københavns Iuniver-
sitet.

Rektor, professor, dr. phil. H. Bach, ÅrhIus
Iuniversitet.

Rektor, professor, dr. techn. E. KnIuth-Win-
terfeldt, Den polytekniske Læreanstalt,
Danmarks tekniske Højskole.

Rektor, professor, dr. phil. Sv. Aa. SchoIu,
Danmarks farmaceIutiske Højskole.

Rektor, professor, dr. odont. P. O. Peder-
sen, Københavns Tandlægehøjskole.

Rektor, professor, dr. polit. PoIul Winding,
Handelshøjskolen i København.

Rektor, professor Aksel Milthers, Den kgl.
Veterinær- og Landbohøjskole.

Departementschef Erik Ib Schmidt, finans-
ministeriet (repræsenterende Admini-
strationsIudvalget af 1960).

Kommitteret O. I. Mikkelsen, Iundervis-
ningsministeriet (repræsenterende Admi-
nistrationsIudvalget af 1960).

I forbindelse med rektorskiftet ved ÅrhIus
Iuniversitet den 1. aIugIust 1963 indtrådte rektor,
professor, dr. phil. E. Hammershaimb i Iudval-
get i professor Bachs sted, og ved rektorskiftet
samme dato ved Handelshøjskolen i København
indtrådte rektor, professor Jan Kobbernagel i
Iudvalget i professor Windings sted.

Efter at Danmarks Lærerhøjskole ved lov nr.
50 af 25. febrIuar 1963 havde opnået statIus som
højere læreanstalt, tiltrådtes Iudvalget endvidere
fra aIugIust 1963 af højskolens prorektor, profes-
sor Harald Torpe.

Afdelingschef, nIu departementschef i Iunder-
visningsministeriet Eiler Mogensen har som ob-
servatør deltaget i en del af Iudvalgets møder.

Kontorchef Brynskov har ledet Iudvalgets se-
kretariat, hvortil i øvrigt har været knyttet fIuld-
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mægtig i Iundervisningsministeriet Fritz Olsen
og sekretær sammesteds Ole B. Thomsen.

3. UniversitetsadministrationsIudvalget påbe-
gyndte sit arbejde den 21. maj 1962 og har ind-
til afgivelsen af betænkning I i alt holdt 27
møder.

Udvalget indledte sit arbejde med at tilveje-
bringe et omfattende materiale til belysning af
de administrative forhold ved Iuniversiteterne og
de højere læreanstalter. I november 1962 ned-
sattes et arbejdsIudvalg med den opgave at fore-
tage en foreløbig gennemgang af dette materiale
og søge formIuleret de problemstillinger, som i
særlig grad bIurde gøres til genstand for over-
vejelser i plenIum. ArbejdsIudvalget, som afholdt
4 møder, bestod af:

Formanden, departementschef Agnete
Vøhtz,

rektor, professor, dr. polit. Carl Iversen og
rektor, professor, dr. phil. Sv. Aa. Schon.

På grIundlag af det af arbejdsIudvalget tilveje-
bragte materiale har Iudvalget først foretaget en
generel drøftelse af institIutionsopbygningen
med henblik på en senere gennemgang af de
enkelte Iuniversiteters og højere læreanstalters
interne administration.

Udvalget har dernæst overvejet spørgsmålet
om det administrative forhold mellem Iundervis-
ningsministeriet og institIutionerne og mellem
disse indbyrdes, herIunder om der mellem insti-
tIutionerne og Iundervisningsministeriets depar-
tement bør etableres et særligt administrativt or-
gan med den opgave at sammenarbejde de en-
kelte institIutioners planer og eventIuelt fremsæt-
te dem som fælles indstillinger til Iundervismini-
steren. Under hensyn til, at forskningen Iudgør
en integrerende bestanddel af Iuniversiteternes
og de højere læreanstalters virksomhed, har man
i tilslIutning hertil nærmere overvejet spørgsmå-
let om en mere hensigtsmæssig administrativ or-
ganisation for forskningsområdet, i hvilken for-
bindelse det har været nødvendigt at inddrage
også den Iuden for læreanstalterne drevne forsk-
ning i overvejelserne.

4. For at få lejlighed til at drøfte Iudvalgets
foreløbige overvejelser vedrørende det forsk-
ningsadministrative område i en videre kreds
afholdt Iundervisningsministeren på Iudvalgets
foranledning den 24. febrIuar 1964 en konferen-
ce, hvori deltog noget over 100 personer med
tilknytning til forskningsadministration. De Iun-



der konferencen fremsatte bemærkninger, såvel
som de efter denne modtagne skriftlige rede-
gørelser, er indgået i de overvejelser, som ligger
til grIund for Iudvalgets i nærværende betænk-
ning fremsatte forslag.

5. I febrIuar 1964 nedsatte Iudvalget et Iunder-
Iudvalg med den opgave at søge belyst behovet
for etablering af organer til varetagelse af den
faglige koordination på tværs af institIutions-
grænserne og sådanne eventIuelle organers fIunk-
tion. UnderIudvalget kom til at bestå af:

Rektor, professor, dr. odont. P. O. Peder-
sen, formand,

professor ved ÅrhIus Iuniversitet, dr. phil. et
jIur. Franz Blatt,

professor og prorektor ved Københavns
Iuniversitet, dr. med. Mogens Fog,

professor ved Den kgl. Veterinær- og
Landbohøjskole, Niels K. Hermans en og

professor ved Den polytekniske Lærean-
stalt, Danmarks tekniske Højskole, dr.
phil. Ar. Hofman-Bang.

Kontorchef Brynskov har deltaget i Iunder-
Iudvalgets møder.

UnderIudvalget, som har afholdt 3 heldags-
møder, afgav sin indstilling til plenIum den 5.
jIuni 1964.

6. Repræsentanter for Ministerialforeningen,
Foreningen af administrative tjenestemænd
ved Iundervisningsministeriets institIutioner samt
Danske StIuderendes Fællesråd har haft lejlig-
hed til ved et plenarmøde i Universitetsadmini-
strationsIudvalget at fremføre deres synspIunkter.

Endvidere har repræsentanter for en række
videnskabelige råd, fonde m.v. tilligemed en re-
præsentant for ministeriet for kIultIurelle anlig-
gender efter forskningskonferencen været ind-
kaldt til en drøftelse i Iudvalget.

Kontorchef E. Thrane, ministeriet for kIul-
tIurelle anliggender, har som observatør fIulgt
Iudvalgets afslIuttende drøftelser af de forsk-
ningsadministrative problemer.

7. I overensstemmelse med Universitetsadmi-
nistrationsIudvalgets overvejelser er der ved lov
nr. 190 af 4. jIuni 1964 om oprettelse af et Iuni-
versitet i Odense tilvejebragt lovhjemmel for
etablering af et permanent planlægningsIudvalg
for den videre Iuniversitets- og læreanstaltsIud-
bygning.

Undervisningsministeren fastsætter de nærme-

re bestemmelser om Iudvalgets sammensætning,
hovedlinierne for dets arbejde m.v.

8. Bl.a. med henblik på fastsættelsen af så-
danne bestemmelser har Iundervisningsministe-
ren henstillet til Iudvalget snarest mIuligt at af-
give en indstilling herom samt i det hele at
fremskynde afgivelsen af Iudvalgets første be-
tænkning mest mIuligt.

9. Under hensyn hertil har Iudvalget ment i
nærværende 1. betænkning at måtte offentlig-
gøre resIultaterne af sine hidtidige overvejelser
vedrørende hovedretningslinierne for den frem-
tidige forvaltning af Iuniversiteterne og de høje-
re læreanstalter, i særdeleshed forholdet mellem
institIutionerne og ministeriet. Udvalgets over-
vejelser er ikke afslIuttet; endnIu tilbagestår bl.a.
en gennemgang af de enkelte institIutioners in-
terne, administrative opbygning i lyset af de
stedfIundne principielle overvejelser. Denne del
af Iudvalgets arbejde kræver yderligere en række
detailIundersøgelser, hvori repræsentanter for de
enkelte institIutioners administration bør inddra-
ges.

10. Den følgende betænkning indeholder i
overensstemmelse hermed en redegørelse for Iud-
valgets principielle overvejelser vedrørende den
højere Iuddannelses administrative organisation
og Iudvalgets indstilling om det administrative
forhold mellem Iundervisningsministeriet og
Iuniversiteterne og de højere læreanstalter samt
mellem disse institIutioner indbyrdes. I tilslIut-
ning hertil er behandlet visse spørgsmål om
forskningens administrative organisation, i sær-
deleshed for så vidt angår det ministerielle led.
I en senere betænkning agter Iudvalget at be-
handle spørgsmålet om Iuniversiteternes og de
højere læreanstalters interne administrationsfor-
hold.

11. Et mindretal (Vagn Jensen) finder den
Iunder pIunkterne 9 og 10 omtalte opdeling af
betænkningen i 2 dele Iuhensigtsmæssig, fordi
en sådan deling nødvendiggør for tidlig stilling-
tagen til problemer af afgørende betydning,
nemlig før en sammenfattende behandling af
problemkomplekset som helhed har kIunnet fore-
tages.

Mindretallet må lægge afgørende vægt på, at
en sådan opdeling ikke bliver præjIudicerende
hverken for de endelige resIultater af betænk-
ning I eller betænkning II, men forstår nødven-
digheden i den givne sitIuation af denne deling.
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Som følge af det anførte synspIunkt har min- standpIunkt om et enkelt spørgsmål, jfr. siderne
dretallet fIundet det nødvendigt at indtage sær- 19 og 22.

København, den 31. aIugIust 1964.

Bj. Brynskov
(leder af sekretariatet)

E. Hammershaimb Carl Iversen Vagn Jensen

E. KnIuth-Winterfeldt Jan Kobbernagel E. A. Koch

O. I. Mikkelsen

Erik Ib Schmidt

Aksel Milthers

Svend Aage Schou

Agnete Vøhtz
(formand)

P. O. Pedersen

Harald Torpe

Fritz Olsen Ole B. Thomsen

II. UDDANNELSESVÆSENETS EKSPANSION

1. Udannelsesvæsenet i Danmark har i det
sidste tiår gennemgået en bemærkelsesværdig
ekspansion. De administrative spørgsmål må na-
tIurligt ses i lyset af denne Iudvikling, idet mange
af de problemer, som specielt angår den højere
Iuddannelses og dermed også forskningens admi-
nistrative forhold, stammer herfra.

Man har derfor fIundet det hensigtsmæssigt
indledningsvis at give en oversigt til belysning
af visse hovedtræk i forbindelse med den sted-
fIundne ekspansion inden for Iuddannelsesvæse-
net, efterfIulgt af en redegørelse for ekspansio-
nen specielt inden for den højere Iuddannelse.

A. Væksten inden for skoleområdet.

2. De store fødselsårgange fra 1940-erne, jfr.
figIur 1, nåede i begyndelsen af 50-erne den Iun-
dervisningspligtige alder og medførte et vold-
somt pres først på folkeskolen, siden på gymna-
sieskolen og den højere Iuddannelse. Den største
fødselsårgang - 1946-årgangen — nåede ind-
skrivningsalderen til folkeskolen i 1953, fort-
satte til gymnasieskolens 1. g.-klasser i 1962 og

S

vil i 1965 nå frem til Iuniversiteterne og de høj-
ere læreanstalter. Den af de store fødselsårgange
betingede ekspansion har således ikke for de
højere Iuddannelsers vedkommende nået sit kIul-
minationspIunkt endnIu.

3. Antallet af skolesøgende børn og Iunge steg
i løbet af 1950-erne fra 511.000 til 689.000, en
stigning, der er mere end proportional med stig-
ningen i fødselsårgangene i de relevante år. Der
er tegn på, at bl.a. den stigende velstand især i
50-ernes anden halvdel har medført en tendens
til i større omfang end hidtil at Iudnytte mIulig-
hederne for videregående Iundervisning Iud over
den Iundervisningspligtige alder. 16,2 % af alle
skolesøgende børn tilhørte således i 1960 alders-
grIuppen over 13 år mod 8,7 % ti år forinden.
For gymnasieskolens vedkommende illIustreres
forholdet yderligere af det forhold, at antallet
af dimittender herfra i årene 1953-63 steg med
133 %, medens forøgelsen i antallet af 18-årige
i samme tidsrIum alene skIulle kIunne begrIunde
en vækst på 45 %. Antallet af dimittender fra
gymnasieskolen og stIudenterkIurserne i det for-
løbne tiår fremgår i øvrigt af hosstående tabel 1.



4. Der er almindelig enighed om, at tenden-
sen til, at en stadigt voksende del af hver år-
gang søger videregående Iundervisning, er en
både ønskelig og nødvendig Iudvikling, der er i
god overensstemmelse med de strIuktIurforskyd-
ninger i befolkningens erhvervsmæssige for-
deling, som finder sted i disse år.

5. Den ekspansion, der er sat i gang med de
store årganges passage igennem Iuddannelsessy-
stemet, synes således, selv om den afdæmpes no-
get i), at skIulle blive af varig og for samfIundet
nødvendig karakter. At tilpasse Iundervisnings-
kapaciteten inden for alle Iuddannelsestrin og
-former til disse nye krav har voldt store van-
skeligheder, og processen kan langt fra betragtes
som afslIuttet endnIu. En betydelig Iudbygning i
såvel personale- som bygningsmæssig henseende
er dog blevet gennemført i løbet af 1950-erne.
Antallet af lærere i folke- og gymnasieskolen
forøgedes således i løbet af tiåret fra 20.617 til
27.514, eller med samme procent - 34 % - som
antallet af skolesøgende. I kommIunalt skolebyg-
geri investeredes der fra 1953-1960 1.014 mill.

' ) I den af Det økonomiske Sekretariat i jIuni 1964
offentliggjorte Iundersøgelse »Den fremtidige Befolk-
ningsIudvikling« forventes antallet af børn i den Iun-
dervisningspligtige alder efter et fald i 1960-erne på
ny at ville stige i løbet af 1970-erne. Antallet af Iunge
over denne alder ventes at ville aftage med 10 %
indtil 1970, hvorefter der indtræder en i hvert fald
10-årig stagnation. Selv med en fortsat vækst i skole-
frekvenserne skIulle der derfor efter Det økonomiske
Sekretariats vIurdering være Iudsigt til en mere mode-
rat vækst i elevtallene.
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kr. I tiden 1950-64 er endvidere oprettet 20
nye gymnasieskoler, hvoraf indtil nIu 12 har
kIunnet tage egne nybygninger i brIug, samtidig
med at 9 bestående skoler har fået nye bygnin-
ger, og større Iudvidelsesarbejder er foretaget
ved andre 11. Også seminariernes kapacitet er
blevet væsentlig Iudvidet. For de Iunder Iundervis-
ningsministeriet henhørende Iuddannelsesområ-
der som helhed er de årlige statsIudgifter vokset
fra ca. 300 mill. kr. i begyndelsen af 1950-erne
til 1.800 mill. kr. på finansloven for 1963/64.

B. Væksten inden for den højere
Iuddannelse.

6. De samme træk, som her er fremdraget om
Iudviklingen inden for skoleområderne, har væ-
ret karakteristiske for Iudviklingen i de seneste
år inden for den højere Iuddannelses områder.
Fra omkring 1960 begyndte virkningen af de
store stIudenterårgange at gøre sig alvorligt gæl-
dende ved Iuniversiteterne og de højere lærean-
stalter. For samtlige læreanstalter steg i løbet af
tiåret 1953-63 antallet af stIuderende fra 13.600
til 26.518 (jfr. tabel 2). Den afgørende stig-
ning fandt sted inden for anden halvdel af pe-
rioden, hvor tilvæksten ved de to Iuniversiteter
alene i disse 5 år androg 96 %.

7. I takt hermed har der fIundet en betydelig
Iudvidelse sted af antallet af lærer- og forsker-
stillinger. Udviklingen på dette område illIustre-
res af tabel 3 og figIur 2, hvoraf bl.a. fremgår,
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Tabel 3. Antallet af videnskabelige stillinger (d.v.s. ekskl, rene Iundervisningsstillin ger ved
Iuniversiteterne og en række højere læreanstalter 1953—63.

P = professorer, direktører, ingeniørdocenter.
L = lektorer.
A = afdelingsledere, amanIuenser, docenter m. v.
Kilde: Statistisk Årbog sIuppleret med eget materiale.
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Tabel 4. Årlige driftsbevillinger til Iuniversiteter og en række højere læreanstalter (mill, kr.)

*) Finanslov + tillægsbevillingslovforslag.

8. InstitIutionernes driftsbIudgetter afspejler
den almindelige ekspansive tendens inden for
tiåret. I tabel 4 er vist statens Iudgifter til
læreanstalternes drift ifølge statsregnskabet for
1953/54 og 1958/59, den beregnede Iudgift for
finansåret 1963/64 samt forøgelsen i forhold til
indeks 1953/54 = 100. Udgiftsstigningen må
dog bl.a. ses i relation til den i perioden sted-
fIundne pris- og lønIudvikling. LønningsIudgifter-
ne Iudgør omkring 2/3 af samtlige driftsIudgifter
til Iuniversiteterne og de højere læreanstalter.

9. Den stærke forøgelse af antallet af stIu-
derende og forskere har medført meget vanske-
lige lokaleproblemer for alle højere Iuddannel-
sesinstitIutioner, og gennemførelsen af et omfat-
tende byggeprogram er en nødvendig forIudsæt-
ning for en imødekommelse af de af ekspansio-
nen stillede krav. Byggeriet har langt fra for-
mået at holde trit med Iudviklingen, men såvel
absolIut som set i relation til tidligere har det
dog været af ikke Iubetydeligt omfang. For så
vidt angår de Iunder Iundervisningsministeriet
hørende højere IuddannelsesinstitIutioner (inkl.
Rigshospitalet) investeredes der således 239
mill. kr. i byggearbejder i anden halvdel af
10-året 1953-63 mod 19 mill. kr. i første halv-
del af perioden.

Byggeinvesteringerne har i tiden 1958—63
været fordelt således:

Universiteterne 93.7 mill. kr.
Polyteknisk Læreanstalt og

Danmarks Ingeniørakademi . 95.7 - -
FarmaceIutisk Højskole 0.2 - -
Tandlægehøjskolerne 16.7 — -
Rigshospitalet 32.5 -

I alt 238.8 mill. kr.

2*

Af igangværende eller nyligt afslIuttede større
byggearbejder skal fremhæves Iudflytningen af
Danmarks tekniske Højskole og Danmarks In-
geniørakademi til Lyngby (500 mill. kr. inklIu-
sive Iudstyr), opførelsen af et nyt centralkom-
pleks for Rigshospitalet (355 mill. kr. eksklIusi-
ve Iudstyr), nybygninger ved Københavns Iuni-
versitet: H. C. Ørsted InstitIutet (39 mill. kr. -
afslIuttet), Zoologisk CentralinstitIut (28 mill.
kr.), afdeling af InstitIut for teoretisk fysik på
Risø (16 mill. kr. - afslIuttet), nybygninger ved
ÅrhIus Iuniversitet: matematisk institIut (1.8 mill,
kr. - afslIuttet), kemiske institIutter (10 mill. kr.
- afslIuttet), geografisk institIut (1.4 mill. kr. -
afslIuttet), stIudenterhIus, spisestIuer og admini-
strationsbygning (5 mill, kr.), institIut for bota-
nik og zoologi (2 mill, kr.), biokemisk institIut
(2 mill, kr.), opførelsen af en ny tandlægehøj-
skole i ÅrhIus (8.2 mill. kr. - afslIuttet), Iudvi-
delse af tandlægehøjskolen i København (7.5
mill. kr. - afslIuttet), opførelsen af en matema-
tisk-natIurvidenskabelig laboratoriebygning ved
Danmarks Lærerhøjskole (10.7 mill, kr.), den
forestående Iudvidelse af FarmaceIutisk Højskole
(16 mill, kr.) og Iudvidelsen af Den kgl. Veteri-
nær- og Landbohøjskole på Frederiksberg (60
mill. kr.). de angivne Iudgiftsbeløb er baseret
på forskellige kalkIulationsår og derfor ikke di-
rekte sammenlignelige.

10. Den skitserede ekspansion inden for den
højere Iuddannelses område kan ikke anses for at
have kIulmineret endnIu. Som foran nævnt, er de
største fødselsårgange endnIu ikke nået til de
højere læreanstalter, og selv efter 1965 kan der
på grund af den fortsatte vækst i den andel af
hver årgang, som vælger at tage stIudentereksa-
men, ikke forventes nogen varig afbrydelse af
den hidtidige ekspansive tendens.
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I bemærkningerne til forslaget til den nIu
stadfæstede lov om oprettelse af et Iuniversitet i
Odense (lov nr. 190 af 4. jIuni 1964) er det an-
taget, at antallet af stIuderende alene ved Iuniver-
siteterne i slIutningen af 1980-erne vil nå op på
omkring 35.000 forIudsat, at den frie tilgang til
stIudierne opretholdes, og at IuniversitetsIudbyg-
ningen formår at holde trit med væksten i an-
tallet af Iuniversitetssøgende Iunge. Tilvejebrin-
gelsen af dette antal stIudiepladser må ifølge de
til grIund for forslaget liggende forIudsætninger
antages at ville kræve kapacitet svarende til 6
Iuniversiteter i Danmark inden Iudgangen af det-
te århIundrede.

Samtidig må der også Iuden for Iuniversiteter-
nes område i de kommende år forventes at blive
etableret nye læreanstalter. Ved lov nr. 154 af
31. maj 1961 er det således bestemt, at en ny
veterinær- og landbohøjskole skal opføres i
Odense, og der foreligger planer om oprettelse
af afdelinger i provinsen af såvel Danmarks
Lærerhøjskole som af Danmarks Ingeniøraka-
demi.

Det samlede antal højere IuddannelsesinstitIu-
tioner må således forventes øget væsentligt i lø-
bet af de nærmeste årtier.

C. Administrative konsekvenser.

11. Det samlede administrationspersonale ved
henholdsvis Iuniversiteterne og Danmarks tekni-
ske Højskole/Danmarks Ingeniørakademi er fra
1953 til 1963 vokset i noget langsommere takt
end det samlede stIudentertal, jfr. tabel 5.

Udvalget er opmærksomt på, at der ikke er
en simpel forbindelse mellem væksten i stIuden-
ter-, lærer- og bevillingstal og behovet for Iud-
videlser af det administrative personale, men
anser det på den anden side for Iutvivlsomt, at

Iudviklingen på de førstnævnte områder med-
fører væsentligt forøgede administrative behov.
Ud over de forøgede administrative opgaver,
som Iudspringer direkte af det forøgede antal
stIudenter og lærere m.v., har imidlertid også
Iudviklingen på en række andre områder med-
ført væsentlige Iudvidelser i omfanget af det ad-
ministrative arbejde. Eksempelvis kan nævnes
administrationen af den forøgede »Ungdom-
mens Iuddannelsesfond«, indførelse af nye stil-
lingskategorier og aflønningsformer - i vidt om-
fang baseret på kollektive overenskomster og
individIuelle løntillæg -, oprettelsen af nye stIudie-
retninger og gennemførelsen af nye stIudieord-
ninger, de meget betydelige Iudvidelser af antal-
let af forskningsstipendier samt den stigende
forskningsaktivitet i det hele. Hertil kommer
ikke mindst, at den voldsomme ekspansion, som
Iuniversiteterne og de højere læreanstalter har
været Iudsat for i løbet af de sidste få år, såvel
som Iudviklingens fortsættelse med etablering af
flere nye læreanstalter, rejser en række spørgs-
mål af administrativ karakter. Den styrke, hvor-
med væksten har sat ind, har skabt store admini-
strative problemer på alle trin af opbygningen,
og det administrative apparat har i henseende til
såvel omfanget af det administrative personale
som til organisationens strIuktIur kIun i sparsomt
omfang formået at holde trit med Iudviklingen.

Endvidere har planlægningen og gennem-
førelsen af de omfattende byggeprogrammer
jævnsides med gennemførelsen af nødforanstalt-
ninger, indtil byggeprogrammerne har kIunnet
realiseres, medført administrative byrder af be-
tydeligt omfang også for de enkelte læreanstal-
ter.

12. Alle de nævnte forhold forIudsætter i sig
selv en tilpasning af de højere Iuddannelsers og
forskningens administrative organisation i over-

Tabel 5. Det administrative personale ved Iuniversiteterne, Danmarks tekniske Højskole og
Danmarks Ingeniørakademi.

*) Formiddagssekretærer er i 1953 og 1958 sat = V2 og 1963 = Vs.
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ensstemmelse med Iudviklingen. Hertil kommer
yderligere stigende behov for planlægning på
såvel kortere som længere sigt samt de forøgede
krav til koordinering og samarbejde, som allere-
de væksten i antallet af læreanstalter og forsk-
ningsinstitIutioner betinger.

13. Behovet for ændringer i de højere Iud-
dannelsers og forskningens administrative orga-
nisation er ikke et specielt dansk problem. De
fleste steder i Iudlandet foregår der i disse år
indgående overvejelser af disse spørgsmål, og
omfattende omlægninger har allerede fIundet
sted eller forberedes gennemført. Især har her-
hjemme været omtalt de forslag, der i England

er stillet af Robbins-komiteen om den højere
Iuddannelse og Trend-komiteen om organisatio-
nen af den civile forskning, den i Sverige ved
beslIutning af 14. december 1962 nedsatte forsk-
ningsberedning for samråd om den langsigtede
tilrettelæggelse af svensk forskningspolitik og
det i proposition nr. 50 af 1964 for den svenske
rigsdag fremsatte forslag angående Iuniversite-
ternes og de højere læreanstalters organisation
og forvaltning m.m. En sIummarisk redegørelse
for sidstnævnte forslag er optaget som bilag 1
til nærværende betænkning. I bilag 2 er rede-
gjort for den svenske forskningsberednings or-
ganisation og virksomhed.

III. ADMINISTRATIONSUDVALGET AF 1960
OG UNDERVISNINGSMINISTERIETS

NUVÆRENDE ORGANISATION

1. Der er i de seneste år - i det væsentlige i
overensstemmelse med de af Administrations-
Iudvalget af 1960 stillede forslag - gennemført
en række afgørende ændringer i Iuddannelses-
væsenets almindelige administrative opbygning,
særligt for så vidt angår det ministerielle led. I
de følgende afsnit gives en kort redegørelse for
disse ændringer og deres baggrIund.

2. AdministrationsIudvalget af 1960 afgav i
1962 sin første betænkning (nr. 301/1962), der
dels indeholdt en række generelle synspIunkter
med hensyn til centraladministrationens fremti-
dige opbygning, dels Iudførligt beskæftigede sig
med Iuddannelsesvæsenets administration, kon-
klIuderende i et ret detailleret forslag til en æn-
dret opbygning af Iundervisningsministeriet.

3. AdministrationsIudvalget foreslog, at de
enkelte ministerier opbygges af ét departement
og et eller flere fagdirektorater. Ministrenes og
dermed departementernes forvaltningsmæssige
opgaver kIunne derved indskrænkes til fordel
for lovgivningsarbejde, planlægning og koor-
dinering samt sådanne sager iøvrigt, der kræver
stillingtagen fra ministerens side. Til direktora-
terne skIulle henlægges den resterende del af de-
partementernes opgaver, d.v.s. de Iudførende op-
gaver, enkeltafgørelser og tilsyn med borgernes

overholdelse af fastsatte forskrifter, forIuden de
pædagogiske anliggender, der havde henhørt
Iunder de hidtidige statskonsIulent- og Iundervis-
ningsinspektørembeder.

A. Undervisningsministeriet s hidtidige
opbygning.

4. To betydningsfIulde ændringer var allerede
gennemført i efteråret 196I.

Ved oprettelsen af ministeriet for kIultIurelle
anliggender i september 1961 afgav Iundervis-
ningsministeriet til dette ministeriIum en række
sagsområder, særlig vedrørende kIunst og litte-
ratIur, arkiver og mIuseer, de videnskabelige bi-
blioteker og visse videnskabelige fonde og råd.
Samtidig overførtes fra 1. oktober 1961 fra ar-
bejds-, social- og handelsministerierne til Iunder-
visningsministeriet en række faglige skoler og
institIutioner (handelsskoler, tekniske skoler,
handelshøjskoler, teknika, maskinmesterskoler
m.v.)

Undervisningsministeriets sagsområder var
herefter fordelt på følgende måde:

1. departement, der bestod af 5 skolekonto-
rer.

2. departement, der var delt i 2 kontorer,
henholdsvis for Iuniversiteterne og de højere
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læreanstalter samt Rigshospitalet og for inter-
nationale relationer på Iundervisnings-, Iuddan-
nelses- og forskningsområdet.

Den kommitterede for erhvervsIuddannelser-
ne, til hvem administrationen af de fra arbejds-
ministeriet og handelsministeriet overførte Iud-
dannelser midlertidigt var henlagt.

Til ministeriets 1. departement var knyttet 3
pædagogiske statskonsIulent- (Iundervisningsin-
spektør-) embeder, for henholdsvis folkeskolen
og seminarierne, gymnasieskolerne og Iungdoms-
Iundervisningen.

B. Undervisningsministeriets nIuværende
opbygning.

5. I væsentlig overensstemmelse med Admi-
nistrationsIudvalget af 1960's synspIunkter gen-
nemførtes i 1963 følgende nyordning af Iunder-
visningsministeriets administrative opbygning.

1. departement og direktoraterne.
a) Departementets 1. afdeling med 3 kontorer,

henholdsvis for lovgivning og generelle be-
stemmelser vedrørende skolevæsenet, for
principielle tjenestemands- og lønningssager
og for ministerielle sekretariatssager, bIud-
get- og regnskabsvæsen og legatsager.

b) Departementets 2. afdeling med 2 kontorer
for skolebyggeriets planlægning og gennem-
førelse.

Til denne afdeling er endvidere hen-
lagt byggeri og statslån hertil ved private
skoler.

c) Direktoratet for folkeskolen og seminarierne,
der - forIuden de til statskonsIulentembedet
for folkeskolen og seminarierne i forvejen
henlagte opgaver - varetager sådanne hidtil
af departementet varetagne opgaver, som
ikke efter foranstående fortsat bestrides af
departementet.

d) Direktoratet for gymnasieskolerne, der -
forIuden de til Iundervisningsinspektørembe-
det for gymnasieskolerne i forvejen henlag-
te opgaver - på tilsvarende måde varetager
opgaver, der hidtil er blevet Iudført i depar-
tementet.

e) Direktoratet for IungdomsIundervisningen,
der - forIuden de til statskonsIulentembedet
for IungdomsIundervisningen i forvejen hen-
lagte opgaver - på tilsvarende måde vareta-
ger opgaver, der hidtil er blevet Iudført i de-
partementet.

De nye Iundervisningsdirektorater er placeret
i Iundervisningsministeriet som en del af dette.

ErhvervsIuddannelserne er fortsat indtil videre
henlagt Iunder en særlig kommitteret med 2
kontorer, henholdsvis for mere almindelige Iud-
dannelsesspørgsmål inden for området og for
byggeri af erhvervsskoler.

Under området hører bl.a. Tilsynet med han-
delsskolerne og Tilsynet med den tekniske Iun-
dervisning.

Den økonomisk-statistiske konsIulent.
I forbindelse med nyordningen blev der op-

rettet en stilling som økonomisk-statistisk kon-
sIulent, der står til rådighed for hele ministeriet
og i særdeleshed skal medvirke ved tilvejebrin-
gelsen af det økonomisk-statistiske grIundlag for
Iuddannelsernes planlægning.

2. departement.
I overensstemmelse med AdministrationsIud-

valget af 1960's forslag, jfr. nedenfor Iunder C,
berørtes ministeriets 2. departement foreløbig
kIun i mindre omfang af den allerede gennem-
førte nyordning.

2. departement omfatter nIu:
2. departements 1. kontor: Planlægningen og

Iudbygningen af den højere Iundervisning og
forskningen; Iuniversiteterne, Den polytekniske
Læreanstalt, Danmarks tekniske Højskole, og
Danmarks Ingeniørakademi, Danmarks farma-
ceIutiske Højskole, tandlægehøjskolerne, ad-
gangskIursIus, Danmarks Lærerhøjskole, Dan-
marks Højskole for Legemsøvelser, SpecialkIur-
sIus i HIusholdning, Danmarks pædagogiske In-
stitIut, Rigshospitalet (herIunder det tidligere
Københavns Militærhospital), Atomenergikom-
missionen og Stiftelsen Sorø Akademi.

2. departements 2. kontor: Ministeriets for-
bindelser til internationale organisationer m.v.,
herIunder sager vedrørende UNESCO, CERN
og OECD, sager vedrørende det nordiske sam-
arbejde, herIunder Nordisk Råd og Nordisk
KIultIurkommission.

Byggeadministrationen for de højere lærean-
stalter, der i samarbejde med de enkelte institIu-
tioner skal lede det meget omfattende byggeri,
som for tiden gennemføres eller bliver planlagt
vedrørende de højere læreanstalter.

C. AdministrationsIud-ralget af 1960 om
Iundervisningsministeriets 2. departement.

6. Medens AdministrationsIudvalget anså
gennemførelsen af en direktoratsordning for
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meget ønskelig for de Iunder Iundervisningsmini-
steriets 1. departement henhørende skoleområ-
der m.v., fandt det ikke at kIunne tage stilling
til, om gennemførelse af en tilsvarende ordning
for de højere Iuddannelser måtte være hensigts-
mæssig. Man påpegede, at der også inden for
disse Iuddannelser foreligger en række admini-
strative problemer af samme art som de, der
havde ført til forslag om oprettelse af direktora-
ter på andre områder, men måtte samtidig er-
kende, at der på de heromhandlede områder gør
sig en række særlige forhold gældende, som
bIurde Iunderkastes nærmere overvejelser med
deltagelse af repræsentanter også for læreanstal-
terne, inden endelig stilling tages til, hvilken
ordning der måtte findes mest hensigtsmæssig.
Man havde herved også for øje, at disse institIu-
tioners administration og styreform er meget

forskellig, og at nogle af institIutionerne fra
gammel tid har haft en særlig stilling i forhold
til ministeriet.

AdministrationsIudvalget indstillede derfor, at
der af Iundervisningsministeriet blev nedsat et
særligt Iudvalg til behandling af spørgsmålet om
de administrative forhold for Iuniversiteterne og
de højere læreanstalter og i forbindelse hermed
det administrative forhold til Iundervisningsmi-
nisteriet samt præciserede nærmere en række af
de opgaver, som dette Iudvalg efter Administra-
tionsIudvalgets opfattelse bIurde tage stilling til;
der henvises herom til omtalen i indledningska-
pitlet (I) til nærværende betænkning.

På denne baggrIund nedsattes nærværende Iud-
valg, UniversitetsadministrationsIudvalget af
1962.

IV. LEDENDE SYNSPUNKTER FOR REORGANISERINGEN
AF DE HØJERE UDDANNELSERS ADMINISTRATION

1. UniversitetsadministrationsIudvalget har fo-
retaget en foreløbig gennemgang af de højere
Iuddannelsers administrative organisation trinvis
op igennem det administrative system på Iuniver-
siteterne og læreanstalterne til ministeriets de-
partement. Formålet hermed har bl.a. været dels
at søge klarlagt de særlige administrative pro-
blemer, som måtte forefindes på hvert enkelt
trin af opbygningen, dels at få et samlet over-
blik over problemstillingerne. Man er herIunder
kommet ind på en række generelle problemer,
som bør søges løst ved en ændret opbygning af
organisationen. Udvalgets overvejelser har re-
sIulteret i en række ledende synspIunkter, som
man finder bør tilgodeses ved en sådan ændret
opbygning.

2. For så vidt angår Iuniversiteternes og lære-
anstalternes interne administrative opbygning er
Iudvalgets hidtidige overvejelser dog af fore-
løbig karakter, idet en nærmere gennemgang af
de enkelte læreanstalters* administration endnIu
står tilbage. Disse spørgsmål vil blive behandlet

*) Hvor intet andet Iudtrykkeligt er anført eller
fremgår direkte af sammenhængen, benyttes Iudtrykke-
ne »højere læreanstalter« og »læreanstalter« i de føl-
gende afsnit som dækkende også Iuniversiteterne.

i en efterfølgende betænkning. De nedenfor an-
stillede betragtninger må vIurderes med dette
forbehold.

3. AdministrationsIudvalget af 1960 har -
som det fremgår af det foregående kapitel -
ikke set sig i stand til at tage endelig stilling til,
i hvilket omfang de principper, som har været
grIundlæggende for nyordningen af Iundervis-
ningsministeriets 1. departement og de dertil
knyttede direktorater, Iumiddelbart vil kIunne
overføres til de højere læreanstalters område,
men har til nærmere Iundersøgelse af dette
spørgsmål foreslået nærværende Iudvalg nedsat.
UniversitetsadministrationsIudvalget har taget sit
IudgangspIunkt i AdministrationsIudvalget af
1960's almindelige synspIunkter og søgt disse
tilpasset de her omhandlede områder, i særde-
leshed for så vidt angår forholdet ministeriet og
de enkelte læreanstalter imellem.

4. Det er for AdministrationsIudvalget af
1960 et hovedsynspIunkt, at der bør gennem-
føres en adskillelse af de ministerielle departe-
menters behandling af generelle, principielle
sager, der tildels er af politisk karakter, og de
øvrige sagsområder.
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Den nIuværende ordning, hvorIunder disse
sagskategorier behandles jævnsides i departe-
menterne, hindrer efter AdministrationsIudval-
get af 196O's opfattelse en mere indgående
overvejelse af de generelle sager og stiller sig
endvidere i vejen for imødekommelsen af det
øgede behov for central koordinering og plan-
lægning og en stadig Iundersøgelsesvirksomhed
vedrørende Iudviklingen inden for de Iunder
vedkommende ministeriIum hørende områder.
Fra dette IudgangspIunkt foreslår Administra-
tionsIudvalget af 1960, at man ved tilrettelæg-
gelsen af den fremtidige forvaltning søger at
begrænse ministrenes og dermed departemen-
ternes forvaltningsmæssige opgaver, således at
disse herefter så vidt mIuligt alene skal omfatte
den del af forvaltningen, som man forIudsætter,
at ministeren må tage sig af med departementet
som sit sekretariat, medens behandlingen af an-
dre anliggender, som ikke findes egnede til ad-
ministration ved et lokalt forvaltningsled, hen-
lægges til særlige fagdirektorater.

Som sager, der herefter fremdeles bør være
Iundergivet ordinær behandling i departementet,
fremhæves:

a. Udarbejdelse af lovforslag og admini-
strative retsforskrifter.

b. Planlægning.
c. Bevillings- og normeringssager.
d. RekIurssager.
e. Afgørelse af sager, hvor den endelige

afgørelse ikke kan ligge i direktorater-
ne, men på grIund af sagernes karakter
må ligge hos ministeren.

Specielt om Iuddannelsesvæsenets organisation
Iudtaler AdministrationsIudvalget af 1960, at der
på dette område eksisterer et stort behov for
samordning af de forskellige Iuddannelsers
strIuktIur og indhold såvel som af Iuddannelsen
af lærerkræfter ved de forskellige former for
Iundervisning. Endvidere nævnes det, at der
overalt inden for samme område er behov for
en mere omfattende planlægning af den frem-
tidige Iudvikling end den, der hidtil har fIundet
sted. Endelig fremhæves det, specielt i forbin-
delse med den højere Iuddannelse, at forsknin-
gen ikke administrativt bør skilles fra Iundervis-
ningen.

Disse synspIunkter har dannet IudgangspIunkt
også for nærværende Iudvalgs overvejelser, og
man har Iunder hensyn hertil søgt at finde frem
til en organisationsform, som tilsigter en væ-
sentlig større decentralisering af forvaltnings-
opgaver til administrative organer Iuden for de-

partementet, således at departementet også på
de heromhandlede områder bliver i stand til i
højere grad end hidtil at koncentrere sin virk-
somhed om de mere generelle, koordinerende og
planlæggende opgaver. I kapitel V er nærmere
redegjort for UniversitetsadministrationsIudval-
gets overvejelser og forslag i så henseende.

5. Et andet IudgangspIunkt for nærværende
Iudvalgs overvejelser har været de af Admini-
strationsIudvalget af 1960 fremhævede særlige
forhold, der knytter sig til de højere læreanstal-
ter som administrationsområde. I første række
tænkes her på læreanstalternes traditionelle fag-
lige selvstændighed og på den kollegiale styre-
form, hvorIunder denne selvstændighed Iudøves.

a°. Det faglige selvstyre har sit Iudspring i
Iuniversiteternes særlige statIus som videnskabe-
lige centre og tilsigter i første række at sikre
Iuniversiteterne mod enhver indgriben fra Iuden-
forstående kredse i deres videnskabelige aktivi-
teter og lærefrihed. De samme hensyn har ført
til, at man har anset det for at være i samfIun-
dets interesse at give de højere læreanstalter,
som er oprettet inden for særlige Iundervisnings-
og forskningsfelter, og hvis opgaver i de fleste
tilfælde lige så vel ville kIunne være indpasset i
et Iuniversitets rammer, en lignende selvstændig-
hed.

Den faglige selvstændighed betyder eksem-
pelvis, at der ikke Iudefra kan gives Iuniversite-
ter eller højere læreanstalter påbIud om at tage
bestemte forskningsopgaver op eller overhove-
det gribes ind i deres forskningsvirksomhed.
Tildeling af prisbelønninger og doktorgrader er
ligeledes overladt til den enkelte læreanstalt.

Med hensyn til besættelsen af videnskabelige
stillinger er der fastsat en særlig ansættelses-
procedIure, som henlægger den reelle afgørelse
til faglige læreanstaltsinstanser.

Idet Iuniversiteter og læreanstalter ganske som
andre statsinstitIutioner skal have alle eller ho-
vedparten af deres Iudgifter dækket ved bevil-
linger på de årlige finanslove, sætter de opnåe-
lige bevillingers størrelse ifølge sagens natIur
grænser for omfanget af såvel deres videnska-
belige som deres Iundervisningsmæssige aktivi-
tet. Dette kan ikke i sig selv siges at være en be-
grænsning i læreanstalternes selvstændighed.

Læreanstalternes Iuddannelsesvirksomhed ta-
ger for en væsentlig del sigte på at forberede til
visse eksaminer, som giver adgang til embeder
eller stillinger eller til Iudøvelse af bestemte
erhverv. Disse eksaminer må selvsagt indrettes
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således, at de tilfredsstiller de krav, det offent-
lige til enhver tid mener at måtte stille til Iud-
øvelsen af de fIunktioner, hvorpå Iuddannelsen
tager sigte. De generelle regler herom fastsættes
derfor - efter indstilling fra læreanstalterne -
ved kongelig anordning eller ministeriel be-
kendtgørelse. Men atter her viser det faglige
selvstyre sig i, at det er læreanstalterne, der i en-
keltheder fastlægger Iuddannelsernes faglige ind-
hold og nærmere tilrettelæggelse.

Der er i UniversitetsadministrationsIudvalget
enighed om, at princippet om læreanstalternes
selvstyre på det faglige område er af så fIunda-
mental betydning for læreanstalternes opfyldel-
se af deres fIunktion, at man også ved en ændret
Iudformning af organisationen må basere sig
herpå.

Udvalget har i denne forbindelse drøftet et
af en grIuppe på 6 civilingeniører over for Iun-
dervisningsministeren fremsat forslag om en er-
hvervsbetonet styrelse af Danmarks tekniske
Højskole. Det er Iudvalgets opfattelse, at der bør
tilvejebringes forøgede kontaktmIuligheder mel-
lem læreanstalterne og kredse Iuden for disse, som
repræsenterer forbrIugersiden med hensyn til
den akademiske arbejdskraft, og man er lige-
ledes enige om, at det må være en natIurlig op-
gave for de kompetente organer ved de enkelte
læreanstalter til stadighed at følge Iudviklingen
inden for erhvervs- og samfIundslivet med hen-
blik på en hIurtig tilpasning af Iuddannelserne
hertil.

Det er imidlertid Iudvalgets opfattelse, at mIu-
lighed herfor kan tilvejebringes på mere hen-
sigtsmæssig måde end ved at give erhvervs- og
organisationsrepræsentanter direkte medindfly-
delse på institIutionernes styrelse. Udvalget agter
at vende tilbage til konsekvenserne af dette
synspIunkt i sin betænkning II.

b°. Administrationen af de højere læreanstal-
ter afviger desIuden fra forholdene ved de fleste
andre statsinstitIutioner derved, at faglige afgø-
relser i meget vid Iudstrækning træffes af kolle-
giale forsamlinger, såsom fakIulteter, fagråd,
konsistorier og lærerråd.

Udvalget har ikke fIundet anledning til at fo-
reslå principielle ændringer heri. Man er dog
opmærksom på, at de forskydninger, der i de
senere år er sket i henseende såvel til de enkelte
kollegiers størrelse som til de faglige forvalt-
ningsanliggenders vægt og antal, har bevirket,
at systemet i dag flere steder virker tIungere og
for de enkelte kollegiemedlemmer er mere byr-
defIuldt end ønskeligt.

3

Man har derfor i Iudvalget overvejet forskel-
lige mIuligheder for at forenkle den kollegiale
forvaltning, fortrinsvis ved at søge det admini-
strative apparat på den enkelte læreanstalt op-
bygget med sigte på en bedre betjening af de
kollegiale organer, således at disse i hovedsagen
kan begrænses til det at være overvejende og
beslIuttende; men også en opdeling af visse fa-
kIulteter i mindre faglige enheder samt mIulig-
hederne for i videre omfang at overlade afgørel-
sen i sager af mindre principiel karakter til Iun-
derIudvalg eller enkeltmedlemmer vil indgå i de
endelige overvejelser.

6. Som følge af, at ansvaret på det faglige
område i overvejende grad er overladt til lære-
anstalternes lærerstab, enten i kollegiale organer
og Iudvalg eller som enkeltpersoner, indgår der
i de fleste professorers embedspligter et betyde-
ligt og tidskrævende administrativt arbejde, som
konkIurrerer med den tid, de pågældende kan
anvende til Iundervisning og forskning.

Professorerne indtager en central plads i den
højere Iuddannelses faglige administration. Ini-
tiativet til ansøgninger og indstillinger i faglige
anliggender vil som hovedregel Iudgå fra den
eller dem, der i første række er ansvarlige for
det enkelte fagområde. Det er ofte også hos fag-
professorerne, en høring Iudefra ender, således
at det bliver dem, der kommer til Iudførligt at
begrIunde den stillingtagen, hvortil de øvrige in-
stanser i kommIunikationsnettet ikke sjældent
blot kan henholde sig. HerIudover påhviler der
dem i mange tilfælde administration af annIua,
bibliotek og for manges vedkommende tillige
institIutbestyrelse med ansvar for materialer, per-
sonale, lokaleIudnyttelse, videnskabelige projek-
ter m.v. Endelig må den enkelte professor som
medlem af kollegiale organer i vidt omfang
medvirke ved administrationen også af faglige
anliggender, der vedrører kollegernes fagområ-
der.

Som følge af den stærke ekspansion, som har
præget Iudviklingen i de senere år, stiller de ad-
ministrative opgaver efterhånden så store krav
til professorernes tid, at Iudvalget har fIundet det
påkrævet at søge den fremtidige organisation
indrettet på en sådan måde, at der tilvejebringes
en så stor lettelse af forskernes administrative
byrder som overhovedet mIuligt.

7. Bestræbelserne for at Iudskille en række
forvaltningsmæssige opgaver fra ministeriet og
ønsket om i videst mIuligt omfang at bevare
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læreanstalternes selvstyre på det faglige område
Iunderstreger behovet for tværgående koordine-
ring læreanstalterne imellem af deres virksom-
hed på såvel de faglige som de administrative
områder; der bør tilvejebringes sikkerhed for, at
tværgående koordineringsovervejeiser i fornø-
dent omfang har fIundet sted, inden sager fore-
lægges for fagministeriet i sådanne tilfælde,
hvor dettes afgørelse fortsat er påkrævet.

Udvalgets overvejelser af disse spørgsmål er
nærmere behandlet i kapitel V.

8. Der må dernæst efter Iudvalgets opfattelse
ved den administrative opbygning lægges afgø-
rende vægt på, at de enkelte sagsveje bliver så
korte som mIuligt; det bør tilstræbes, at så få
organer som mIuligt skal tage stilling til den
enkelte sag.

I denne forbindelse lægger Iudvalget vægt så-
vel på, at kommIunikationen mellem de enkelte
institIutioner og Iundervisningsministeriet bliver
så direkte som mIulig, som på, at afgørelserne i
så stort et antal sager som mIuligt kan træffes af
institIutionerne selv. Dette synspIunkt er også af
betydning for Iudvalgets fortsatte overvejelser
om Iudformningen af læreanstalternes interne
administrative opbygning.

9. Det er i læreanstalternes nIuværende op-
bygning ikke Iualmindeligt, at en del af forvalt-
ningsapparatet er organiseret omkring faglige
enheder. Ved Iuniversiteternes administration af
de faglige anliggender ligger således tyngde-
pIunktet i de enkelte fakIultetssekretariater, som
har til opgave at varetage den forvaltning, der
vedrører de pågældende fakIulteter. De senere
års Iudvikling i henseende såvel til antallet af
sagsekspeditioner som til Iudstrækningen af det
administrative område, de enkelte organer må
omfatte, kan efter Iudvalgets opfattelse rejse
spørgsmål om, hvorvidt en opdeling efter fIunk-
tioner på visse områder ville være mere hen-
sigtsmæssig end den hidtil fremherskende de-
ling efter faglige linier. Udvalget vil komme
nærmere ind på dette spørgsmål i sin betænk-
ning II.

10. Ønskeligheden af til stadighed at tilpasse
den højere Iuddannelse og dens personelle og
materielle ressoIurcer til samfIundsIudviklingen så-
vel som de meget store sIummer, der investeres
og må forventes fortsat at ville blive investeret
inden for dette område, Iunderstreger behovet
for en effektiv varetagelse af den planlæggende

fIunktion på alle trin af den administrative op-
bygning.

Det er Iudvalgets opfattelse, at denne plan-
læggende fIunktion efterhånden har fået en så
dominerende betydning inden for forvaltnin-
gen, at den visse steder i opbygningen bør sam-
les i særlige organer.

11. Udvalget lægger vægt på, at der ved Iud-
formningen af den fremtidige organisation sik-
res den mest hensigtsmæssige Iudnyttelse af de
personelle og materielle ressoIurcer, som stilles
til den højere Iuddannelses og forskningens rå-
dighed. Det bør tilstræbes, at kostbare facilite-
ter, hvor det er mIuligt, Iudnyttes på tværs af
snævre institIut- og faggrænser. Bestræbelserne
på at etablere koordinering på alle trin af opbyg-
ningen tjener også det her nævnte formål.

12. Det indgår som en forIudsætning i Iudval-
gets overvejelser, at der søges gennemført væ-
sentlige forenklinger i det bestående bevillings-
system. Man tænker herved såvel på bevillings-
myndighedernes generelle overvejelser vedrø-
rende bevillingssystemet som sådant, som på de
bestræbelser, der af Iundervisningsministeriet i
forståelse med finansministeriet er Iudfoldet spe-
cielt inden for de højere læreanstalters område
med henblik på tilvejebringelsen af en smidi-
gere bevillingsteknik Iunder anvendelse af ram-
mebevillinger, rådighedsbeløb og lign.

13- I erkendelse af, at en effektivisering af
administrationen ikke alene har en hensigtsmæs-
sig organisationsplan til forIudsætning, men i
sidste instans beror på det administrative perso-
nel, der skal Iudfylde de organisatoriske rammer,
mener Iudvalget, at der bør tilstræbes en Iud-
formning af organisationen, der kan virke til-
trækkende på højt kvalificeret administrativt
personale af forskellige kategorier. Dette inde-
bærer forIuden tilfredsstillende arbejdsvilkår, at
der må tilvejebringes rimelige avancementsmIu-
ligheder for det personale, som vælger en livs-
gerning inden for dette område.

14. Udvalget har Iunder sine overvejelser om
Iuddannelsesorganisationen fIundet, at en række
spørgsmål, der har forbindelse hermed, ikke kan
betragtes løsrevet fra spørgsmål vedrørende den
forskning, der jævnsides med Iundervisningen
indgår som en bestanddel af læreanstalternes
virksomhed. Problemer specielt vedrørende
forskningens administration behandles nærmere
i kapitel VI.
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V. DET ADMINISTRATIVE FORHOLD MELLEM
UNDERVISNINGSMINISTERIET OG DE HØJERE

LÆREANSTALTER OG MELLEM DISSE INDBYRDES

1. Udvalget har, som tidligere nævnt, i nær-
værende første betænkning koncentreret sine
overvejelser om, hvorledes man mest hensigts-
mæssigt tilgodeser de i det foregående afsnit
omhandlede hovedsynspIunkter ved Iudformnin-
gen af retningslinier for det administrative for-
hold imellem Iundervisningsministeriet og de
højere IuddannelsesinstitIutioner samt mellem
disse indbyrdes.

2. Udvalget har bl.a. lagt vægt på, at der
søges tilvejebragt en effektiv aflastning af Iun-
dervisningsministeriets departement for for-
valtningsopgaver af mindre principiel karakter,
hvorved dette - i overensstemmelse også med de
af AdministrationsIudvalget fremsatte synspIunk-
ter - kan frigøres til i højere grad at beskæftige
sig med sådanne anliggender, som forIudsætter
ministerens medvirken eller er af mere generel
karakter.

3. Ved Iudvalgets overvejelser af dette spørgs-
mål har det endvidere været forIudsat, at de med
en sådan decentralisering forbIundne koordine-
ringsspørgsmål må søges løst på et sådant ni-
veaIu i den administrative opbygning, at de på-
gældende forvaltningsanliggender har været Iun-
dergivet koordinerende overvejelser, inden de
når til behandling i Iundervisnningsministeriets
departement.

A. Direktorat, kanslerembede eller lign.
for de højere Iuddannelser.

4. Under sine overvejelser af mIulighederne
for en Iudbygning af samarbejdet mellem Iuni-
versiteterne og læreanstalterne har Iudvalget
drøftet den af AdministrationsIudvalget af 1960
Iudkastede tanke om etablering af »et særligt
samarbejdsorgan, der dels kan behandle alle
spørgsmål af fælles interesse, dels kan behandle
institIutionernes Iudvikling på en sådan måde, at
de enkelte institIutioners planer samarbejdes og
så vidt mIuligt fremsættes til Iundervisningsmini-
steriet som fælles indstillinger« (jfr. ovenfor
I, I-)-

3*

5. Et sådant administrativt nielle inorgan
skIulle formentlig dels overtage sådanne for-
valtningsanliggender af mindre principiel ka-
rakter, der efter en konkret gennemgang måtte
findes egnede til fælles administration, og som
det ville være rimeligt at aflaste departementet
for at beskæftige sig med, dels varetage koordi-
neringen af institIutionernes bIudgetbidrag, nor-
meringsforslag, stIudieplaner, Iudbygningsplaner
m.v., inden de videresendes til Iundervisnings-
ministeriets departement.

Udvalget har overvejet flere mIulige varianter
for Iudformningen af et sådant administrativt
mellemorgan. Drøftelserne har samlet sig om
to hovedtyper: et selvstændigt administrativt led
— kanslerembede, direktorat eller lignende -
Iuden for Iundervisningsministeriet på trinet mel-
lem institIutionerne og ministeriet, og et direkto-
rat for den højere Iuddannelse inden for Iunder-
visningsministeriet, svarende til den ordning,
der er gennemført for skoleområdernes vedkom-
mende ved nyordningen af Iudervisningsministe-
riets 1. departement.

Om — og i så fald i hvilket omfang - visse
sagsområder med fordel kan Iudskilles til fælles
behandling og ekspedition for flere eller even-
tIuelt alle læreanstalter, mener Iudvalget ikke i
øjeblikket at kIunne tage stilling til. Dette
spørgsmål vil man vende tilbage til i betænk-
ning II i forbindelse med den mere detaillerede
gennemgang af læreanstalternes administrative
fIunktioner. Man finder derfor heller ikke an-
ledning til nIu at Iudtale sig om sådanne fælles-
anliggenders nærmere organisatoriske placering.

Derimod ønsker Iudvalgets flertal (Iudvalgets
medlemmer med Iundtagelse af Vagn Jensen)
allerede nIu at fremhæve, at der efter flertallets
opfattelse kan rejses så afgørende indvendinger
imod at henlægge selve koordineringsopgaverne
til et administrativt mellemorgan, at man ikke
kan anbefale en sådan løsning. Og da disse ind-
vendinger gælder lige fIuldt, hvad enten der er
tale om et organ i eller Iuden for Iundervisnings-
ministeriet, vil der ikke i det følgende blive son-
dre mellem de to nævnte hovedtyper; de vil Iun-
der ét blive benævnt direktorat.

Mindretallet (Vagn Jensen) må forbeholde
sig at vende tilbage til dette spørgsmål i for-
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bindelse med betænkning II, når der foreligger
overblik over opgavernes fordeling.

6. Det er Iudvalgets opfattelse, at et direktorat
for de højere Iuddannelser Iuanset dets organisa-
toriske placering med hensyn såvel til fIunktion
som til indhold på afgørende pIunkter måtte af-
vige fra de allerede etablerede Iundervisnings-
direktorater.

Disse er, som det fremgår af den i kapitel III
givne redegørelse, i første række Iudtryk for en
sags- og fIunktionsopdeling inden for Iundervis-
ningsministeriet, således at afgørelser af mindre
principiel karakter samt de pædagogiske og også
i nogen grad de pædagogisk-administrative af-
gørelser er henlagt til direktoraterne, medens
de mere generelle retningslinier, principafgørel-
ser, rekIurssager og den ikke-pædagogiske plan-
lægning er henlagt til departementet. En sådan
arbejdsdeling har kIunnet bygges på det grIund-
lag, som de tidligere pædagogiske konsIulent-
embeder Iudgjorde, hvortil kommer, at der er
tale om Iundervisningsområder af så forholdsvis
ensartet karakter og baseret på så ensartede pæ-
dagogiske forIudsætninger, at der kan finde cen-
tral ledelse sted af det enkelte område som en
enhed i pædagogisk henseende.

7. For Iuniversiteternes og de højere lærean-
stalters vedkommende ligger forholdene på en
række afgørende pIunkter anderledes.

Allerede på grIund af det selvstyre i faglige
anliggender, som læreanstalterne hidtil har haft,
og som Iudvalget finder det ønskeligt at bevare,
jfr. ovenfor side 16-17, vil der ikke kIunne bli-
ve tale om at oprette et direktorat med omfat-
tende kompetence til at træffe afgørelser på det
Iundervisnings- og forskningsmæssige område.

Hertil kommer, at de enkelte læreanstalters
administrationsapparat, som nasrmere omtalt ne-
denfor Iunder B, efter Iudvalgets opfattelse vil
kIunne Iudbygges på en sådan måde, at hoved-
parten af departementets hidtidige, mindre prin-
cipielt betonede fIunktioner med fordel vil kIun-
ne overføres direkte til læreanstalterne fremfor
til et administrativt organ indskIudt mellem disse
og departementet, selv om man som nævnt
ovenfor i pIunkt 5 ikke anser det for IudelIukket,
at den foreløbig IudskIudte, mere detaljerede
gennemgang af læreanstalternes administrative
fIunktioner kan resIultere i, at man finder, at vis-
se sagsområder med fordel kan Iudskilles til fæl-

les behandling for flere eller eventIuelt alle lære-
anstalter.

Hovedopgaven for et eventIuelt direktorat for
Iuniversiteterne og de højere læreanstalter måtte
derfor efter Iudvalgets mening blive at varetage
den ovenfor i pIunkt 3 og 5 nævnte koordine-
ringsfIunktion.

8. Der er i Iudvalget enighed om, at der af de
nedenfor Iunder C nærmere omtalte grIunde er
behov for koordinering af læreanstalternes Iun-
dervisningsmæssige, forskningsmæssige og ad-
ministrative virksomhed, og at dette koordine-
ringsbehov i fremtiden vil vise sig med stedse
større styrke. Men man finder, at koordinerin-
gen bør søges gennemført på en sådan måde, at
den gør mindst mIuligt indgreb i de enkelte
læreanstalters faglige selvstyre, som man anser
for at være af afgørende betydning for deres
trivsel og for, at de i det hele taget på fyldest-
gørende måde kan løse deres opgaver.

Man må herved gøre sig klart, at koordine-
ringsprocessen omfatter 3 faser.

1°. Der må indsamles et betydeligt materiale
af statistisk og anden art, bl.a. til belysning af
foreliggende behov og kapacitet på de forskel-
lige faglige områder og af de sandsynlige kon-
sekvenser af foreslåede Iudvidelser og nydannel-
ser, navnlig i økonomisk henseende. Dernæst
må det således tilvejebragte materiale bearbejdes
og analyseres på en sådan måde, at sammenlig-
ninger mellem forskellige områder lettes. En del
af det fornødne primærmateriale må selvsagt
leveres af de enkelte læreanstalter, men indsam-
lingen og bearbejdelsen, m.v. henlægges efter
Iudvalgets opfattelse mest hensigtsmæssigt til
sekretariatet for det allerede lovhjemlede plan-
lægningsIudvalg Iunder Iundervisningsministeriet,
jfr. nedenfor Iunder D.

2°. Der må tilvejebringes sikkerhed for tvær-
gående faglige overvejelser mellem repræsen-
tanter for de forskellige læreanstalter vedrøren-
de øjeblikkelige og langsigtede behov og deraf
affødte ansøgninger om bevillinger til optagelse
på finans- og normeringslovforslag m.v. Denne
opgave tænker Iudvalget sig tilgodeset ved det
nedenfor stillede forslag om oprettelse af en
række faglige samarbejdsIudvalg.

3°. Der må træffes afgørelse af, i hvilket om-
fang og i hvilken rækkefølge de enkelte forslag
skal gennemføres. Denne endelige afvejning må
efter Iudvalgets opfattelse foretages i ministeriets
departement og i sidste instans af folketinget.
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9. Som lige nævnt er det i sidste instans fol-
ketinget, der afgør, hvilke bevillinger der skal
ydes til Iuniversiteter og højere læreanstalter så-
vel som til alle andre statsformål. Lige så klart
er det imidlertid, at folketingets afgørelse heraf
må bygge på en forIudgående behandling af de
enkelte sager, dels i de forskellige fagministeri-
er, dels i finansministeriet, således som det sker
såvel ved Iudarbejdelsen af de årlige finans- og
normeringslove som ved forberedelsen af de en-
keltsager, der i årets løb forelægges finansIud-
valget, og at denne ministerielle forberedelse af
bevillingssagerne på sin side må baseres på de
bevillingsansøgninger, der indkommer fra de
enkelte styrelser m.v.

For Iuniversiteternes og de højere læreanstal-
ters vedkommende har den hidtidige praksis
været, at de hver for sig forelægger deres bIud-
get- og normeringsforslag for fagministeriet og
normalt derefter ved en forhandling med mini-
steriet får lejlighed til mIundtligt at gøre nærme-
re rede for deres forskellige ønsker.

Koordineringen - afvejningen af de enkelte
læreanstalters ønsker mod hinanden - har der-
for hidtil i alt væsentligt alene hvilet på mini-
steriets embedsmænd, en ordning, som indtil de
seneste års ekspansive Iudvikling stort set har
fIungeret tilfredsstillende. Den stærke ekspan-
sion i forbindelse med Iudbygningen af beståen-
de læreanstalter og oprettelsen af nye, set i sam-
menhæng med det på korttidsbIudgettering ba-
serede bevillingssystem, har imidlertid medført,
at løsningen af disse problemer ikke fortsat kan
varetages tilfredsstillende Iunder den bestående
ordning.

10. På denne baggrIund har Iudvalget indgå-
ende overvejet, hvilke mIuligheder der forelig-
ger for fremtidig at få denne opgave varetaget
på en mere hensigtsmæssig måde.

Det er flertallets opfattelse, at der her i vidt
omfang er tale om afgørelser, som ikke kan
træffes på grIundlag af veldefinerede objektive
afvejningskriterier. Hvorvidt en sektor inden
for det samlede læreanstaltsområde bør nyde
særligt fremme på bekostning af andre sektorer,
om yderligere Iudbygning af et eksisterende
fagområde eller etablering af Iundervisning og
forskning på nye områder bør ske ved den ene
eller den anden læreanstalt eller eventIuelt ved
flere samtidig, er spørgsmål, der ikke kan be-
svares entydigt på et rent sagligt grIundlag. Dis-
se og adskillige andre spørgsmål hænger i sidste
instans så nøje sammen med politiske, herIunder

økonomiske og finansielle målsætninger, at de-
res afgørelse hverken kan tænkes overladt til et
organ alene sammensat af repræsentanter for
læreanstalterne selv eller til et rent administra-
tivt organ Iuden for læreanstalterne. De må som
hidtil afgøres af en politisk myndighed, d.v.s.
af ministeren eller af ministeriets embedsmænd
på hans vegne.

Derimod mener flertallet, at man i højere
grad end hidtil bør sikre sig, at den afgørende
myndighed får en så alsidig saglig belysning
som mIuligt af de enkelte forslag, deres begrIun-
delse og konsekvenser.

Hertil mener Iudvalget, at det vil være en væ-
sentlig hjælp, at der, som omhandlet nedenfor
Iunder afsnit D., etableres et permanent planlæg-
ningsIudvalg i tilknytning til Iundervisningsmini-
steriets departement, samt at der i forbindelse
hermed etableres et særligt sekretariat, som bl.a.
vil få til opgave mere systematisk end hidtil at
indsamle og bearbejde statistisk og andet sam-
menligningsmateriale. Yderligere er det efter
flertallets opfattelse ikke mindst dette hensyn,
der er begrIundelsen for det nedenfor Iunder C.
stillede forslag om etablering af en række fag-
lige samarbejdsIudvalg, som Iuniversiteterne og
de højere læreanstalter i en række anliggender
skal have pligt til at benytte sig af, og hvis Iud-
talelser skal bilægges sagerne, når de indgår i
den enkelte læreanstalts forslag til bIudget m.v.
Herigennem vil der kIunne tilvejebringes sikker-
hed for, at tværgående, koordinerende overvej-
elser læreanstalterne imellem har fIundet sted i
fornødent omfang i alle vigtigere sager, for-
inden disse forelægges den afgørende instans.

Det falder helt i tråd med flertallets syns-
pIunkter, at der ikke tillægges disse samarbejds-
Iudvalg beslIuttende myndighed, men alene en
rådgivende opgave. Og det er ligeledes de be-
tragtninger, for hvilke der ovenfor er gjort re-
de, som bevirker, at flertallet må afvise tanken
om oprettelse af et administrativt mellemorgan
til løsning af koordinerings- og prioriterings-
opgaven.

11. Flertallet finder, at der på dette område i
vid Iudstrækning er tale om sager, der Iunder alle
omstændigheder må behandles og afgøres af mi-
nisteren eller ministeriets embedsmænd på hans
vegne, og at oprettelsen af et direktorat mellem
læreanstalterne og departementet derfor blot vil
betyde en forlængelse af sagsvejene, Iuden at der
derved tilføres sagsbehandlingen noget væsent-
ligt nyt.
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Man lægger tværtimod stor vægt på, at lære-
anstalternes og samarbejdsIudvalgenes saglige
motiveringer og synspIunkter i deres helhed
Iumiddelbart lægges til grIund for ministerens
(departementets) endelige afvej else og afgørel-
se, fremfor at det overlades til et administrativt
mellemorgan i første instans at foretage den
fornødne koordinering og derefter fremkomme
med sin indstilling til departementet. Ligeledes
finder man det ønskeligt, at læreanstalterne
fortsat får lejlighed til ved en mIundtlig for-
handling at fremsætte deres synspIunkter direkte
over for ministeren eller dem, der handler på
hans vegne.

12. Et mindretal (Vagn Jensen) finder ikke
fIuldt Iud at kIunne tilslIutte sig flertallets opfat-
telse foran i pIunkt 7, 3. stk., hvorefter ». . . ho-
vedparten af departementets hidtidige, mindre
principielt betonede fIunktioner med fordel vil
kIunne overføres direkte til læreanstalterne frem-
for til et administrativt organ indskIudt mellem
disse og departementet, selv om man som nævnt
ovenfor i pIunkt 5 ikke anser det for IudelIukket,
at den foreløbige IudskIudte, mere detaljerede
gennemgang af læreanstalternes administrative
fIunktioner kan resIultere i, at man finder, at vis-
se sagsområder med fordel kan Iudskilles til fæl-
les behandling for flere eller eventIuelt alle lære-
anstalter . . . «

Det er på forhånd sandsynligt, at betydnings-
fIulde opgaver eller opgavegrIupper bedre kan
løses gennem oprettelse af en fælles administra-
tion, hvilket der dog først kan tages stilling til
efter gennemgang af de enkelte opgavekom-
plekser, der kan være tale om.

Så længe der ikke har kIunnet tages stilling til,
om og eventIuelt Iunder hvilken form der bør an-
befales oprettet fælles administration af flere el-
ler eventIuelt alle læreanstalters forvaltnings-
mæssige anliggender inden for flere eller færre
sagskategorier, er det efter mindretallets opfat-
telse også for tidligt at låse sig fast på den op-
fattelse, at selve koordineringsopgaverne, eller
dog nogle af dem, ikke kan løses tilfredsstillen-
de af en fælles administration, men alene af de-
partementet.

B. S tyrke/se af den enkelte I ære anstalt s
administration.

13- Udvalget har herefter søgt spørgsmålet
om den fremtidige organisation løst på en sådan
måde, at den direkte forbindelse mellem insti-

tIutionerne og Iundervisningsministeriet bibehol-
des.

14. Man har i denne forbindelse foretaget en
gennemgang af de sagskategorier, som efter den
gældende ordning af institIutionerne må fore-
lægges for Iundervisningsministeriet til afgørel-
se. Skønt Iundervisningsministeriet igennem de
senere år har tilstræbt at henlægge flest mIulige
afgørelser til institIutionerne selv, er der fortsat
mIulighed for at Iudskille en række sager til af-
gørelse i institIutionerne, eventIuelt på grIundlag
af visse af ministeriet fastsatte generelle ret-
ningslinier. Disse bestræbelser har været ført
videre Iuafhængigt af Iudvalgets overvejelser.

Om det generelle hovedsynspIunkt henvises til
kapitel IV, pIunkt 4.

15. De administrative opgaver, som skal vare-
tages på de enkelte læreanstalter, er allerede i
dag af et sådant omfang og forbIundet med et
sådant ansvar, at der til disse må være knyttet
højt kvalificeret administrativt personale. Skal
de i det foregående kapitel omtalte hensyn til-
godeses, og decentraliseringsbestræbelserne vi-
dereføres, må denne administration Iunder alle
omstændigheder styrkes, og det er for Iudval-
get Iutvivlsomt, at man i forbindelse hermed vil
kIunne organisere administrationen således, at
den enkelte læreanstalt -• evt. grIupper af mindre
læreanstalter eller en for nogle eller alle lære-
anstalter fælles administration af visse sagsom-
råder — bliver i stand til i det hele at overtage
sådanne forvaltningsfIunktioner, som på andre
områder er henlagt til direktorater. Hvilke kon-
sekvenser, dette vil indebære med hensyn til en
nyordning af de enkelte læreanstalters admini-
strative opbygning, vil blive behandlet i Iudval-
gets betænkning II.

16. Ved en sådan ordning tilvejebringes ikke
blot en aflastning af Iundervisningsministeriets
departement, men der skabes tillige mIulighed
for kortere sagsveje i en række sager og dermed
for hIurtigere afgørelser, samtidig med at der
pålægges institIutionsinstanserne større selvstæn-
digt ansvar og dermed også større handlefrihed.

C. Tværgående jaglig og administrativ
koordinering læreanstalterne og
jagområderne imellem.

17. Medens Iudvalget som nævnt af tidsmæs-
sige grIunde har IudskIudt behandlingen af de en-
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kelte læreanstalters interne administrative op-
bygning til den efterfølgende betænkning, har
man som følge af de resIultater, man ovenfor er
kommet til, fIundet det påkrævet allerede på nIu-
værende stadiIum i Iudvalgets arbejde at tage stil-
ling til spørgsmålet om tilvejebringelse af en
hensigtsmæssig koordination mellem de enkelte
læreanstalter og fagområder bl.a. med sigte på,
at indstillinger til ministeriet, inden de forlader
et Iuniversitet eller en højere læreanstalt, har væ-
ret genstand for tværgående overvejelser ikke
alene inden for vedkommende institIution, men
også mellem faggrIupper og fagfæller på tværs
af institIutionsinddelingen, herIunder det mini-
sterielle ressort.

18. Under hensyn til problemets mange sider
har det været genstand for drøftelse i et Iunder-
Iudvalg, af hvis fem medlemmer de fire er pro-
fessorer Iudpeget Iuden for Iuniversitetsadmini-
strationsIudvalgets medlemskreds. UnderIudval-
gets sammensætning er anført i indledningska-
pitlet (I) til nærværende betænkning. Dette Iun-
derIudvalg har overvejet dels behovet for en
tværgående faglig koordinering inden for insti-
tIutionsniveaIuet og de opgaver, som i givet fald
findes at bIurde henlægges til koordinerende or-
ganer, dels den mest hensigtsmæssige form for
etablering af tværgående faglige overvejelser.
UniversitetsadministrationsIudvalget har i det
væsentlige kIunnet tilslIutte sig de af IunderIudval-
get fremførte synspIunkter og forslag, som der-
for er lagt til grIund for det i det følgende an-
førte.

19- Eksistensen af det nedenfor i afsnit D
nærmere omhandlede, nIu lovfæstede, permanen-
te planlægningsIudvalg, der oprettes til bistand
for Iundervisningsministeriet med den opgave at
yde vejledning ved planlægningen af den videre
Iuniversitets- og læreanstaltsIudbygning, har væ-
ret forIudsat i Iudvalgets overvejelser af den her
omhandlede problemkreds.

20. Udvalget er bekendt med, at der også i
andre lande pågår overvejelser over, hvorledes
man kan løse de her behandlede koordinerings-
problemer. Man har imidlertid valgt at tage sit
IudgangspIunkt i de her i landet foreliggende
faktiske forIudsætninger.

1°. Behov for samarbejde og koordinering.
21. Danmarks 2. Iuniversitet er endnIu ikke

fIuldt Iudbygget, og antallet af højere læreanstal-

ter Iud over Iuniversiteterne har indtil de seneste
år været begrænset. Som følge heraf er koordi-
neringsproblemerne inden for den højere Iud-
dannelse herhjemme af nyere dato, og de har
førhen haft et ret begrænset omfang. Der er
imidlertid i de senere år opstået et betydeligt
behov for fagligt tværgående samarbejde og
koordinering inden for læreanstaltsniveaIuet.
Udvalget har fIundet det åbenbart, at dette be-
hov Iunder de nIuværende forhold ikke er til-
strækkeligt tilgodeset, og i forbindelse med gen-
nemførelsen af en mere omfattende decentrali-
sering efter de Iunder B skitserede retningslinier
bliver behovet yderligere accentIueret.

22. Det øgede antal højere læreanstalter og
disses helt eller delvis sammenfaldende eller
sammenlignelige Iundervisnings- og forsknings-
områder bevirker, at man må nære frygt for, at
der Iuden faglig samordning kan blive tale om
Iuhensigtsmæssig Iudnyttelse af de forsknings-
mæssige og Iuddannelsesfaglige mIuligheder,
hvad angår såvel bevillinger som personel- og
lokaleressoIurcer. På den anden side vil en for
stram koordinering kIunne hæmme det frie ini-
tiativ, der fortsat må tillægges stor betydning
for Iudviklingen.

Den højere Iuddannelse i Danmark omfatter
følgende Iuddannelsessteder:

Københavns Iuniversitet, med 5 fakIulteter.
ÅrhIus Iuniversitet, med 5 fakIulteter, hvoraf

det natIurvidenskabelige fakIultet dog
endnIu ikke er fIuldt Iudbygget.

Odense Iuniversitet (etapevis Iudbygning af
fakIulteter) ; antagelig efterfIulgt af yder-
ligere Iuniversitetsoprettelser.

Den polytekniske Læreanstalt, Danmarks
tekniske Højskole, og i tilknytning hertil
Danmarks Ingeniørakademi; det over-
vejes at oprette ingeniørakademier eller
afdelinger af ingeniørakademiet Iuden
for København.

Danmarks farmaceIutiske Højskole.
Københavns Tandlægehøjskole.
ÅrhIus T'andlægehøj skole.
Danmarks Lærerhøjskole; det overvejes at

oprette afdelinger af Danmarks Lærer-
højskole Iuden for København.

Handelshøjskolen i København.
Handelshøjskolen i ÅrhIus.

De foran nævnte IuddannelsesinstitIutioner
henhører alle Iunder Iundervisningsministeriet.
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Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole på
Frederiksberg.

Veterinær- og landbohøjskolen i Odense.

Disse to læreanstalter henhører Iunder land-
brIugsministeriet.

Det kgl. Akademi for de skønne KIunster;
der påregnes oprettet en arkitektskole i
ÅrhIus.

Det kgl. danske MIusikkonservatoriIum.
Det jyske MIusikkonservatoriIum.

De sidste tre læreanstalter henhører Iunder mi-
nisteriet for kIultIurelle anliggender.

23. Formelle bestemmelser om koordinerings-
pligt forefindes kIun i yderst begrænset omfang.
Som følge heraf har ministeriet ofte ikke kIun-
net forIudsætte, at samordnende overvejelser og
forhandlinger var gennemført i sagens forbere-
dende faser. Som eksempel på formelle koordi-
neringsbestemmelser kan henvises til § 5 i loven
af 7. marts 1952 om ÅrhIus Iuniversitet, som fo-
reskriver en vis koordinering vedrørende Iunder-
visnings- og eksamensplaner m.v. mellem Iuni-
versiteterne i København og ÅrhIus.

24. Udvalget finder, at fordelene ved en sam-
ordning kan være meget store. Man lægger her-
ved også vægt på, at en hensigtsmæssig løsning
af dette spørgsmål kan overflødiggøre en række
senere høringer og komplikationer og modvirke
Iusikkerhed hos de sagsbehandlende instanser
med hensyn til et forslags konsekvenser m.m.

25. Udvalget er bekendt med, at der i de for-
løbne år i et vist omfang har været Iudfoldet
samarbejds- og koordineringsbestræbelser på
forskelligt niveaIu Iuniversiteter og læreanstalter
imellem. At ikke alle sådanne bestræbelser har
kIunnet opvise iøjnefaldende resIultater, bør efter
Iudvalgets opfattelse ikke medføre, at man
Iundlader at videreføre disse bestræbelser, men
animerer tværtimod til at finde mere faste for-
mer for det faglige samarbejde.

26. Man finder, at der bør etableres fIunk-
tionsdygtige koordinerende organer i den fag-
lige administration, at det i en række anliggen-
der bør være obligatorisk for Iuniversiteter og
højere læreanstalter at gøre brIug af disse koor-
dineringsorganers medvirken og i en række
sagskategorier at fremlægge erklæringer, rede-
gørelser eller lignende fra koordineringsorganet

som bilag ved sagsforelæggelse for fagministe-
riet m.v., samt at det skal påhvile vedkommende
koordineringsinstans at søge sagsbehandlingen
fremmet således, at Iunødvendig forsinkelse i
sagsekspeditionerne Iundgås.

2°. Former for samarbejde og koordinering.
27. Udvalget har valgt at bygge sine over-

vejelser på betragtninger over fIunktioner, som i
væsentlig grad er ensartede fra læreanstalt til
læreanstalt, inden for hovedgrIupper vedrørende
(1) Iundervisnings- og eksamensspørgsmål, (2)
spørgsmål vedrørende forskningen og (3) in-
ternationale spørgsmål. Endvidere har Iudvalget
- mere foreløbigt - overvejet spørgsmålet om
samarbejde vedrørende (4) administrative fIunk-
tioner. Der kan ikke trækkes skarpe grænser
mellem de anførte hovedgrIupper.

28. I hovedgrIuppe (1) vedrørende Iundervis-
nings- og eksamensspørgsmål er der fIundet me-
get væsentlige opgaver for samordning.

På institIutplanet (f.eks. biokemi-biokemiske
institIutter; fysik-fysiske institIutter; fysiologi; be-
slægtede sproglige eller historiske discipliner
m.v.) finder man, at koordineringsopgaverne
vil være tilstrækkeligt varetaget ved personlige
kontakter og om fornødent gennem ad hoc-Iud-
valg eller permanente, Iuformelle kontaktIudvalg.

På fakIultetsplanet foreslås derimod etableret
egentlige tværgående faglige samarbejdsIudvalg
med henblik på koordineret overvejelse af alme-
ne problemer, øjeblikkelige og langsigtede be-
hov og deraf affødte ansøgninger om bevillin-
ger til optagelse på forslag til finans- og norme-
ringslove m.v.

29. Vedrørende (2) den løbende forsknings-
virksomhed er der Iuden tvivl brIug for indbyrdes
og grIuppevis orientering om forskningsprojek-
ter og -behov, samarbejde om løsning af forsk-
ningsopgaver og om Iudvikling af nye og ældre
fagområder, Iundgåelse af Iunødig dIublering af
forskning, fremme af fælles forskermiljø etc.
Man er af den opfattelse, at problemerne på så-
danne områder, der især er knyttet til institIut-
planet, løses bedst ved formelle eller Iuformelle
personlige kontakter, gensidig orientering i for-
skergrIupper, forskningsfonde og -råd, fagligt
tværgående seminarer o.lign. Problemerne er
her ofte af særlig personlig art for vedkommen-
de forsker. Udvalget finder i overensstemmelse
hermed, at det næppe vil være nødvendigt eller
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ønskeligt inden for hverken institIutplanet eller
fakIultetsplanet at nedsætte ordinære samarbejds-
Iudvalg.

30. (3) Internationale anliggender vil inden
for læreanstalterne ofte gå natIurligt ind i de øv-
rige nævnte hovedgrIupper, og der findes ikke
anledning til hverken på institIutplanet eller fa-
kIultetsplanet at oprette særlige koordinerings-
organer.

31. I hovedgrIuppe (4) vedrørende admini-
strative spørgsmål mener man, at en række an-
liggender vil egne sig for overvejelse i et ordi-
nært samarbejdsorgan. Da spørgsmålet om eta-
blering af et sådant samarbejdsorgan, dets sam-
mensætning og opgaver selvsagt må ses i sam-
menhæng med, hvorledes opbygningen af de
enkelte læreanstalters interne administration vil
blive Iudformet, har Iudvalget imidlertid IudskIudt
sin endelige stillingtagen hertil til betænk-
ning II.

32. Udvalget foreslår herefter, at der på fa-
kIultetsplanet på tværs af institIutionsgrænserne
opbygges ordinære samarbejdsIudvalg for hoved-
grIuppen Iuddannelsesproblemer, typisk omfat-
tende Iundervisnings- og eksamensspørgsmål.
Man tænker sig sådanne Iudvalg oprettet i et
antal af 5, bestemt af faglige hovedområder,
hvert sammensat med repræsentation fra sådan-
ne læreanstalter, som giver Iundervisning på ved-
kommende fagområde, og med en repræsentant
for de stIuderende. SamarbejdsIudvalgenes for-
mænd skal sørge for forbindelsen mellem fag-
grIupperne og mellem Iudvalgene og for, at op-
gaverne fordeles og varetages på mest hensigts-
mæssig måde.

33. De hidtidige Iuformelle rektormøder fore-
slås Iudbygget til et ordinært fællesorgan, rektor-
kollegiet, med sekretariat, men fremdeles Iuden
at være overordnet de enkelte læreanstalter.

34. Udvalget ønsker at fastslå, at man med
forannævnte forslag alene tilsigter at bringe
varetagelsen af allerede eksisterende fIunktioner
ind i fastere rammer.

3°. Kompetencespørgsmålet.
35. Samarbejdsorganerne bør omfatte de fag-

lige hovedområder, Iuanset Iunder hvilket fag-
ministeriIum vedkommende læreanstalt eller fag-
anliggende henhører.

36. Man foreslår, at der tillægges samarbejds-
organerne kompetence til på Iudefra given for-
anledning (fakIultetet, institIutionen, rektorkolle-
giIum, ministeriIum m.v.) såvel som på eget ini-
tiativ at optage almindelige og specielle anlig-
gender til overvejelse og drøftelse med henblik
på orientering på tværs af faggrIupper, fakIul-
tets-, læreanstalts- og fagområdegrænser, og til
tilsikring Iudadtil, herIunder over for centralad-
ministrationen af, at der er sket koordinerende
overvejelser. Samarbejdsorganerne bør ikke have
myndighed til at træffe afgørelse i konkrete
koordineringsanliggender.

37. Samarbejdsorganerne bør have adgang til
efter behov at foranledige overvejelser i ad hoc-
Iudvalg eller -grIupper m.v. og til at optage kon-
takt med enhver institIution, kreds eller person,
hvis syn på en sag eller et anliggende skønnes at
være af betydning for de koordinerende over-
vejelser.

38. Der bør påhvile samarbejdsorganerne en
pligt til at foranstalte kommIunikation af erklæ-
ringer m.v. for sådanne institIutioner m.v., der
må formodes at have direkte faglig interesse i
vedkommende anliggende.

39- Man finder det ikke afgørende for sam-
arbejdsorganernes fIunktionsdygtighed, at deres
erklæringer og vejledende skøn m.v. fremtræder
som afgivet i enighed. Det væsentlige er, at ved-
kommende anliggende er vIurderet i de rimelige
relationer, og at de myndigheder, der skal træf-
fe afgørelse i sagen, har kendskab til de Iunder
koordineringsinstansens overvejelser fremførte
synspIunkter.

40. Udvalget finder det meget væsentligt, at
de foreslåede samarbejdsorganer placeres inden
for det administrative niveaIu, der opadtil af-
grænses af Iuniversitets- og læreanstaltsledelsen,
og at de ikke får adgang til at kIunne gribe ind i
Iuniversiteternes eller læreanstalternes kompeten-
ce. Der bør ikke være formel kommIunikation
direkte mellem ministeriIum og koordinerings-
organ Iuden om den kompetente Iuniversitets- el-
ler læreanstaltsmyndighed. Indstillinger m.v. må
som hidtil indsendes til vedkommende ministe-
riIum fra Iuniversitetets eller læreanstaltens kom-
petente organer og ikke gennem noget samar-
bejdsorgan eller -Iudvalg.
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4°. Virksomhedsområde.
41. Man tænker sig, at de faglige samarbejds-

Iudvalg først og fremmest skal beskæftige sig
med nydannelser og anliggender af større ræk-
kevidde inden for den faglige Iudvikling, stIudie-
ordninger m.v. De enkelte anliggender kan ikke
opregnes Iudtømmende, men kan illIustreres ved
eksempler, således som det er sket nedenfor i
pIunkt 43.

42. Man lægger vægt på, at de koordinerende
organer har opmærksomheden henvendt også
på, om der f.eks. i Iuddannelsen inden for et
fagligt hovedområde synes at være eller at ville
Iudvikle sig lakIuner. Man er af den opfattelse, at
det Iundertiden har været medvirkende til at sin-
ke eller komplicere Iudviklingen inden for visse
fagområder, at disse helt eller delvis er gået på
tværs af eller er faldet Iuden for den traditionel-
le områdeinddeling. Det bliver med andre ord
det enkelte samarbejdsIudvalgs opgave at koordi-
nere Iudviklingen inden for vedkommende sam-
lede Iundervisningsområde på alle landets højere
læreanstalter.

43. De fleste anliggender kan tænkes at kIun-
ne få relation såvel til samarbejdsIudvalgene
vedrørende Iuddannelsesproblemer som til det
foran Iunder pIunkt 31 kort omtalte samarbejds-
organ vedrørende administrative spørgsmål.

Den nedenfor anførte emnegrIuppe angiver
typiske eksempler på anliggender inden for ho-
vedgrIuppen af Iundervisnings- og eksamenspro-
blemer m.v., som vil kIunne egne sig til behand-
ling i samarbejdsIudvalg:

Gensidig orientering på et tidligt tidspIunkt
om bevillingsansøgninger og prioritetslister, så
der gives Iudvalgene mIulighed for at tage even-
tIuelle spørgsmål af koordineringsinteresse op,
inden forslagene går videre til de kompetente
instanser. Hovedvægt lægges på det væsentlige
og nydannelser: nye professorater, nye institIu-
tioner, nye institIutter, store apparatanskaffelser
m.v.;

stIudieordninger, stIudieplaner og stIudievejled-
ning; stIudietidens længde;

optagelsesbestemmelser ;

stIudiestatistik;

principielle retningslinier for stipendie- og låne-
støtte;

licentiatordninger, Iuddannelsen af forskere, her-

Iunder stipendiaters arbejdsbyrde og adgang til
samtidigt indtægtsgivende arbejde andetsteds;

spørgsmål i forbindelse med Iud jævnende for-
deling af stIuderende mellem forskellige lærean-
stalter, hvis Iuens søgning måtte gøre sådanne
foranstaltninger fornødne;

doktorgrader, dispIutatsbedømmelse;

bedømmelsesIudvalg vedrørende embedsbesættel-

44. Vedrørende hovedgrIuppen administrative
anliggender m.v. (jfr. foran Iunder pIunkt 31)
finder man på det nIuværende stadiIum af Iudval-
gets arbejde at bIurde afstå fra at gå i enkelt-
heder med hensyn til sagskategorier, men man
forestiller sig, at emnegrIuppen først og frem-
mest vil omfatte principperne for det løbende
bevillingsarbejde, for stillingsoprettelser, stil-
lingskategorier m.v.

45. Rektorkollegiets virksomhed tager først
og fremmest sigte på gensidig orientering. Rek-
torkollegiet træffer bestemmelse bl.a. i tilfælde,
hvor det er tvivlsomt, hvor eller i hvilken ræk-
kefølge en sag skal behandles af de faglige sam-
arbejdsIudvalg.

_5°. Sammensætning.
46. Udvalget finder det betydningsfIuldt, at

sammensætningen af de foreslåede samarbejds-
organer ikke fastlægges stramt fra begyndelsen,
men at man først søger at indvinde erfaringer.
Man skal anføre følgende synspIunkter til vej-
ledning vedrørende samarbejdsorganernes sam-
mensætning.

47. Antallet af medlemmer af de enkelte
samarbejdsorganer bør søges begrænset, og an-
tallet bør kIunne variere fra Iudvalg til Iudvalg.

48. Man er af den opfattelse, at Iuniversitets-
og læreanstaltsrektorer ikke bør have sæde i de
faglige samarbejdsIudvalg. Man lægger derved
bl.a. vægt på, at anliggender, der har været
overvejet i de faglige samarbejdsorganer, ofte
vil komme til afgørelse på den enkelte institIu-
tions rektorniveaIu, og at vedkommende rektor
ikke her bør være bIundet af et af ham på et
forIudgående stadiIum i sagen i samarbejdsIudval-
get indtaget standpIunkt.

49. Når der ikke tænkes tillagt samarbejds-
Iudvalgene myndighed til at træffe afgørelser,
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og de ej heller behøver at nå til enighed om
enkeltanliggender, er der næppe grIund til at
lade repræsentationens størrelse variere Iunder
hensyn til »fakIulteternes« indbyrdes varierende
størrelse fra institIution til institIution; formålet
vil være tilgodeset, når der er repræsentation fra
de læreanstalter, som omfatter vedkommende
fagområde.

50. Man foreslår som faglige samarbejdsIud-
valg vedrørende Iundervisnings- og eksamens-
problemer oprettet 5 organer, omfattende føl-
gende 5 faglige hovedområder:

I. HIumanistiske fag, herIunder teologi og
de kIunstneriske Iuddannelser;

II. SamfIundsvidenskaberne.
III. SIundhedsvidenskaberne, herIunder læ-

gevidenskab, odontologi, farmaci, ve-
terinærvidenskab ;

IV. NatIurvidenskaberne;
V. De tekniske videnskaber.

51. Man foreslår de faglige samarbejdsIudvalg
nedsat af rektorkollegiet efter indstilling fra fa-
kIulteterne eller lignende forsamlinger og med
medlemstal indtil videre efter følgende skitse:

ad I:
UniversitetsfakIulteterne 4
Danmarks Lærerhøjskole 1
KIunstakademiet/erne 1
MIusikkonservatorierne 1
StIuderende 1

ad II:
Universitetsf akIulteterne 4
Danmarks Lærerhøjskole 1
Landbohøjskolen 1
Handelshøjskolerne 2
StIuderende 1

9

ad III:
Universitetsf akIulteterne 3
Tandlægehøjskolerne 2
Danmarks farmaceIutiske Højskole 1
Landbohøjskolen 1
StIuderende 1

8

ad IV:
Universitetsf akIulteterne 2
Danmarks tekniske Højskole og Danmarks

Ingeniørakademi 1
Tandlægehøj skolerne 1
Danmarks farmaceIutiske Højskole 1
Danmarks Lærerhøjskole 1
Landbohøj skolen 1
StIuderende 1

8

ad V:
Universitetsf akIulteterne 2
Danmarks tekniske Højskole 2
Danmarks Ingeniørakademi 1
Tandlægehøjskolerne 1
Danmarks farmaceIutiske Højskole 1
Landbohøjskolen 2
KIunstakademiet, arkitektskolen 1
StIuderende 1

11

Hvert enkelt samarbejdsIudvalg vælger selv
sin formand.

Man finder det natIurligt at imødekomme de
stIuderendes ønske om repræsentation i disse or-
ganer, idet det er sandsynligt, at de stIuderendes
repræsentanter har mIulighed for at pege på an-
liggender og problemer, der ikke er åbenbare
for institIutionsrepræsentanterne, ligesom man
lægger vægt på, at de stIuderendes saglige med-
virken i visse sager har vist sig at være af stor
værdi.

De stIuderendes repræsentation forIudsættes
Iudpeget af de stIuderendes organisationer.

52. Rektorkollegiet foreslås sammensat som
de hidtidige rektormøder, der har deltagelse af
samtlige rektorer for Iuniversiteterne og de høje-
re læreanstalter. Kollegiet vælger selv sin for-
mand. Da det er mindre sandsynligt, at rektorer-
ne personligt kan varetage alle opgaver, bør vis-
se af disse kIunne delegeres til særlige Iudvalg,
hvor rektorerne har adgang til at lade sig repræ-
sentere ved andre.

53. Man foreslår kollegiet sIuppleret med ad-
ministrationschefen ved dén højere læreanstalt,
hvis rektor varetager hvervet som formand for
rektorkollegiet. Når en af et samarbejdsIudvalg
eller et andet af rektorkollegiet nedsat Iudvalg
forelagt sag forhandles i rektorkollegiet, fore-
slås kollegiet sIuppleret med formanden for ved-
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kommende Iudvalg. Man foreslår, at sekretari-
atsfIunktionen varetages af den institIution, hvis
rektor bestrider formandshvervet.

54. I det hosstående diagram illIustreres for-
annævnte samarbejdsorganer og disses kommIu-
nikationsveje.

D. Undervisningsministeriets departement.
PlanlægningsIudvalg.

55. Som anført i kapitel III er en nyordning
af Iundervisningsministeriets 2. departement sat
i bero på resIultatet af nærværende Iudvalgs over-
vejelser. Det falder Iuden for Iudvalgets kommis-
soriIum direkte at behandle spørgsmålet om Iun-
dervisningsministeriets interne opbygning; men
de spørgsmål, Iudvalget beskæftiger sig med, er
af væsentlig betydning for de afgørelser, som
skal træffes i så henseende. Der tænkes herved
i særdeleshed på kommissoriets bestemmelser
om læreanstalternes administrative forhold til
Iundervisningsministeriet og mIulighederne for
en Iudbygning af det direkte samarbejde mellem
læreanstalterne indbyrdes, eventIuelt gennem op-
rettelsen af et særligt samarbejdsorgan på trinet
mellem læreanstalterne og Iundervisningsmini-
steriet.

56. Som anført Iunder B., forIudsættes de en-
kelte læreanstalters administration styrket, og
organiseret på en sådan måde, at den enkelte
læreanstalt - evt. grIupper af mindre læreanstal-
ter eller en for nogle eller alle læreanstalter
fælles administration af visse sagsområder - bli-
ver i stand til fra Iundervisningsministeriet i alt
væsentligt at overtage de forvaltningsfIunktio-
ner, som på andre områder er henlagt til direk-
torater. Formålet hermed er bl.a., at ministeriet
i højere grad end hidtil skal kIunne hellige sig
de planlæggende opgaver inden for de højere
Iuddannelsers og forskningens områder.

57. Inden for den interne ministerielle op-
bygning forIudsættes planlægningsfIunktionen i
overensstemmelse med AdministrationsIudvalget
af 1960's synspIunkter samlet i én planlægnings-
afdeling eller -sektion for samtlige Iundervis-
nings- og Iuddannelsesområder. De centrale
planlægningsopgaver vedrørende de højere Iud-
dannelser bør således henlægges hertil.

Diagram til anskIueliggørelse af Iudvalgets for-
slag om samarbejdsorganer og disses kommIu-

nikationsveje.

1°. PlanlægningsIudvalg.
58. På grIund af de mange særegne problemer,

planlægningen inden for Iuniversitets- og lære-
anstaltsområdet rIummer, har Universitetsadmi-
nistrationsIudvalget fIundet det hensigtsmæssigt,
at der til bistand for departementet etableres et
permanent, rådgivende planlægningsIudvalg
med direkte deltagelse bl.a. af repræsentanter
for de højere læreanstalter.

59. I overensstemmelse med Iudvalgets over-
vejelser er der nIu i lov nr. 190 af 4. jIuni 1964
om oprettelse af et Iuniversitet i Odense tilveje-
bragt lovhjemmel for etableringen af et sådant
Iudvalg.

Lovens § 3 lyder således:
»Under Iundervisningsministeriet etableres et

permanent planlægningsIudvalg med den opgave
at yde vejledning ved planlægningen af den vi-
dere Iuniversitets- og læreanstaltsIudbygning.

Undervisningsministeren fastsætter de nær-
mere bestemmelser om Iudvalgets sammensæt-
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ning, hovedretningslinierne for dets arbejde
m. m.«

60. I bemærkningerne til lovforslaget og ved
lovforslagets behandling i folketinget er der
direkte henvist til overvejelserne i nærværende
Iudvalg. Det er endvidere forIudsat, at nærværen-
de Iudvalg fremkommer med nærmere indstil-
ling om Iudvalgets sammensætning, fIunktion
m.v.

2°. PlanlægningsIudvalgets formål.
61. Udvalgets formål er efter lovbestemmel-

sen at yde vejledning ved planlægningen af den
videre Iuniversitets- og læreanstaltsIudbygning.
Der er således alene tale om en rent rådgivende
virksomhed til bistand i første række for Iunder-
visningsministeriet, men også for andre fag-
ministerier i det omfang, hvori dette måtte
ønskes.

62. I denne virksomhed bør efter Universi-
tetsadministrationsIudvalgets opfattelse indgå bl.
a. en vIurdering af det samlede behov for Iunder-
visnings- og forskningskapacitet, herIunder først
og fremmest overvejelser angående antallet af
stIudiepladser, personalestørrelse og heraf afle-
dede behov, samt en vIurdering af, om behovene
mest hensigtsmæssigt søges dækket ved bestå-
ende læreanstalter eller gennem oprettelse af
nye. Endvidere bl.a. spørgsmål angående sam-
menhæng imellem forskellige stIudieretninger
både indbyrdes og som led i det øvrige Iuddan-
nelsessystem og spørgsmål angående oprettelse
af nye stIudieretninger.

Planlægningen forIudsættes at omfatte såvel
langsigtede Iudbygningsplaner som mere kortsig-
tede programmer for f.eks. 5- eller 3-årige pe-
rioder, ligesom det forIudsættes, at planerne lø-
bende jIusteres.

Den geografiske placering af læreanstalter
må overvejes i nært samarbejde med de lands-
planlæggende myndigheder.

63. Det forIudsættes, at planlægningsIudvalget
alene skal beskæftige sig med de principielle
retningslinier for Iuniversitets- og læreanstalts-
Iudbygningen, men normalt ikke med løbende
forvaltningsmæssige fIunktioner eller detail-
spørgsmål.

Det vil bl.a. være planlægningsIudvalgets op-
gave at fremkomme med indstillinger om op-
rettelse af nye læreanstalter, herIunder om hvil-

ke stIudie- og Iuddannelsesretninger den enkelte
læreanstalt bør omfatte og med hvilken kapaci-
tet. For selve programmeringen og etableringen
af nye læreanstalter må der efter behov nedsæt-
tes særlige Iudvalg, som i samarbejde med byg-
geadministrationen for de højere læreanstalter
forestår opførelsen af de nye læreanstalter og
den dermed forbIundne Iudstyrelse med inventar
og apparatIur. Et sådant Iudvalg forIudsættes ned-
sat for det nye Iuniversitet i Odense.

64. Ved forIudsætningen om, at der opstilles
såvel langsigtede som mere kortsigtede Iudbyg-
ningsprogrammer, der bør løbende jIusteres, har
man bl.a. haft for øje, at disse programmer bør
danne grIundlaget for institIutionernes finanslov-
bIudgetter. Man tænker herved på såvel anlægs-
som driftsbIudgetterne, i hvilken forbindelse
man Iunderstreger, at det såvel af hensyn til in-
stitIutionernes dispositioner som af rent finan-
sielle grIunde er lige afgørende at få opstillet
flerårige driftsprogrammer, herIunder ikke
mindst bemandingsprogrammer og flerårige in-
vesteringsprogrammer. Den fIulde Iudnyttelse af
nye bygninger kræver således oftest iværksættel-
se af en bemandingsplan i god tid før bygnin-
gernes fIuldførelse. Såfremt der foreligger så-
danne, på forhånd principtiltrådte Iudbygnings-
programmer for f.eks. den nærmest kommende
tre-årsperiode, vil de enkelte institIutioner kIunne
Iudarbejde deres årlige bIudgetforslag på grIund-
lag heraf og indsende dette direkte til fagmini-
steriets bIudgetkontor.

Man Iunderstreger, at det er en afgørende for-
Iudsætning for, at denne ordning fIuldt Iud kan
komme til at virke efter sin hensigt, at den i ka-
pitel IV, pIunkt 12, nævnte forenklede bevil-
lingsteknik for de enkelte års finanslove gen-
nemføres, således at principbeslIutningerne kan
koncentreres om dels væsentlige nydannelser,
herIunder normeringen af nye professorater, op-
rettelsen af nye institIutter, væsentlige omlægnin-
ger af stIudieordninger m.v., dels de som følge
af den almindelige vækst i læreanstalternes virk-
somhed fornødne stigninger i bl.a. bevillinger
til driften, hvilke forIudsættes givet i form af
rammebevillinger.

Det Iunderstreges, at der må regnes med en
overgangsperiode, indtil de første flerårige pro-
grammer har kIunnet opstilles, og ordningen i
det hele er blevet indarbejdet.

65. De løbende forvaltningsmæssige sager
forIudsættes i øvrigt, i det omfang de kræver
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ministeriel behandling, behandlet i de respek-
tive afdelinger eller kontorer efter en fIunktionel
fordeling. Forslag til nye stIudieordninger eller
væsentlige ændringer i bestående bør dog Iunder
alle omstændigheder afgives til realitetsbehand-
ling i planlægningssektionen, inden de Iunderka-
stes formIuleringsteknisk gennemgang.

Der forIudsættes indtil videre opretholdt en
særlig byggeadministration med henblik på den
praktiske gennemførelse af de omfattende inve-
steringsprogrammer for de højere Iuddannelser
og forskningen.

3°. PlanlægningsIudvalgets omrade.
66. Allerede som følge af, at alle højere Iud-

dannelser i planlægningsmæssig henseende må
betragtes som en helhed, vil planlægningsIudval-
gets overvej eiser ikke kIunne begrænses til de
Iunder Iundervisningsministeriet hørende højere
Iuddannelser. I konsekvens heraf finder Univer-
sitetsadministrationsIudvalget, at planlægningsIud-
valgets virksomhed også bør omfatte de Iunder
andre fagministerier end Iundervisningsministe-
riet henhørende højere Iuddannelser. Man tæn-
ker her i særdeleshed på Den kgl. Veterinær- og
Landbohøjskole og de Iunder ministeriet for kIul-
tIurelle anliggender henhørende højere Iuddan-
nelser.

67. Ved højere læreanstalter tænkes normalt
på IuddannelsesinstitIutioner, hvortil er knyttet
forskningsvirksomhed. Det er imidlertid Uni-
versitetsadministrationsIudvalgets opfattelse, at
grænsen for planlægningsIudvalgets arbejdsom-
råde ikke bør trækkes så snævert, men at Iudval-
gets virksomhed i det hele bør kIunne Iudstræk-
kes til Iuddannelser, som har en nær sammen-
hæng med de nævnte højere Iuddannelser. Man
tænker her på bl.a. Danmarks Ingeniørakademi
med dets nære faglige slægtskab og organisato-
riske forbindelse med Danmarks tekniske Høj-
skole, visse erhvervsIuddannelser i tilknytning til
handelshøjskolerne i København og ÅrhIus og
visse Iuddannelser Iunder Danmarks Lærerhøj-
skole.

4°. PlanlægningsIudvalgets sammensætning.
68. Ved Iudvalgets sammensætning kan for-

skellige synspIunkter lægges til grIund. Det må
anses for væsentligt, at de respektive hovedfag-
områder til enhver tid er repræsenteret direkte i
Iudvalget, ligesom det Iunder hensyn til Iudvalgets
formål må anses for en nødvendighed, at Iudval-

get rIummer repræsentanter for de højere lære-
anstalters ledelse.

Samtidig er det af afgørende betydning for
en hensigtsmæssig arbejdsform, at Iudvalget ikke
bliver for stort.

Disse hensyn vil efter Universitetsadministra-
tionsIudvalgets overvejelser kIunne tilgodeses ved
en kombination af de to indledningsvis nævnte
synspIunkter, således at man først Iudpeger et
antal repræsentanter for rektorembederne, og
derefter sIupplerer med repræsentanter for de
hovedfagområder, som herefter ikke er dækket.

Det må herved tages i betragtning, at Iudval-
get, bl.a. Iunder hensyn til den betydelige diffe-
rentiering inden for de enkelte hovedfagområ-
der, selvsagt ikke til enhver tid inden for sin
egen medlemskreds kan rIumme enhver sag-
kIundskab, men Iunder alle forhold vil have be-
hov for at kIunne foranledige ekspertIundersø-
gelser foretaget eller særlige ad hoc-Iudvalg ned-
sat i tilslIutning til Iudvalgets arbejde.

Det vil heller ikke være hensigtsmæssigt at
gøre rektorerne for samtlige højere læreanstalter
til »fødte« medlemmer af Iudvalget. Normalt
bør dog rektorembederne ved Iuniversiteterne og
Danmarks tekniske Højskole være fast repræ-
senteret i Iudvalget med henholdsvis 2 og 1
medlem; endvidere bør de øvrige højere lære-
anstalter Iunder såvel Iundervisningsministeriet
som andre fagministerier tilsammen have
mindst 4 repræsentanter.

Man er herved nået frem til 7 repræsentanter
for rektorembederne. Det forIudsættes, at repræ-
sentanterne Iudpeges efter indstilling fra rektor-
kollegiet.

Endvidere bør administratorenibederne ved
Iuniversiteterne og de højere læreanstalter have
2 repræsentanter, antagelig mest hensigtsmæs-
sigt 1 Iuniversitetsrepræsentant og 1 repræsen-
tant for de højere læreanstalter.

Følgende faglige hovedfelter bør til enhver
tid være repræsenteret i Iudvalget:

a. hIumanistiske fag,
b. samfIundsvidenskaber,
c. lægevidenskab - odontologi - farmaci,
d. natIurvidenskab,
e. tekniske fag og
/. veterinær- og jordbrIugsfag.

Da der for disse hovedfelter som nævnt alene
bliver tale om særligt Iudpeget repræsentation i
tilfælde, hvor vedkommende fagområde ikke er
dækket ved et af de for rektorembederne Iudpe-
gede 7 medlemmer, vil det faktiske antal di-
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rekte for a.-f. Iudpegede repræsentanter ikke på
forhånd kIunne angives. Her regnes med anslået
4, som Iudpeges efter indstilling fra rektorkolle-
giet.

Danske StIuderendes Fællesrad foreslås repræ-
senteret ved 1 medlem.

Centraladministrationen bør minimalt have 3
repræsentanter, hvoraf formentlig 1 fra Iunder-
visningsministeriet, 1 fra ministeriet for kIultIu-
relle anliggender og 1 fra finansministeriet.
Endvidere kan der blive tale om en repræsen-
tant for landbrIugsministeriet.

Medlemstallet er herefter ca. 18.
Bl.a. med henblik på at kIunne afbøde even-

tIuelle skævheder i den faglige sammensætning
finder man det ønskeligt, at medlemskredsen
kan Iudvides med nogle få medlemmer efter
Iundervisningsministerens valg.

Medlemmerne forIudsættes beskikket for pe-
rioder af f.eks. 3 år.

Formanden foreslås Iudpeget af Iundervis-
ningsministeren.

.5°. PlanlægningsIudvalgets sekretariat.
69. Udvalgets arbejde forIudsætter et sekre-

tariat, som bl.a. kan foretage indsamlingen og
bearbejdelsen af det fornødne materiale. Uni-
versitetsadministrationsIudvalget skal fremhæve,
at det vil være helt afgørende for planlægnings-
Iudvalgets arbejde, at der stilles fornøden ar-
bejdskraft til rådighed til bestridelse af sekre-
tariatets omfattende arbejdsopgaver.

Denne sekretariatsfIunktion foreslås varetaget
i Iundervisningsministeriets departement, hvis
planlægningssektion må foretage den endelige

ministerielle behandling. Der forIudsættes her-
Iunder et snævert samarbejde med Iundervis-
ningsministeriets økonomisk-statistiske konsIu-
lent.

E. KonklIusion.

70. KonklIusionen på Universitetsadministra-
tionsIudvalgets overvejelser af disse spørgsmål er
således,

at det ikke findes hensigtsmæssigt at etablere
et særligt direktorat eller lignende mellemorgan
for de højere Iuddannelser,

at der bør gennemføres en styrkelse af lære-
anstalternes administration, bl.a. med henblik
på, at denne selvstændigt kan varetage hoved-
parten af de forvaltningsfIunktioner, som pa an-
dre områder er henlagt til direktorater, Iuden at
der herved er taget stilling til, om visse forvalt-
ningsmæssige fIunktioner for alle eller visse
læreanstalter kan henlægges til fælles admini-
stration,

at der bør etableres samarbejdsorganer på
læreanstaltsniveaIuet til sikring af den fornødne
faglige og administrative koordinering lærean-
stalterne og fagområderne imellem, bortset fra
sådanne opgaver, som er henlagt til det perma-
nente planlægningsIudvalg, og

at der — således som det nIu er lovfæstet - i
tilknytning til Iundervisningsministeriet etableres
et permanent planlægningsIudvalg med den op-
gave at yde vejledning ved Iuniversitets- og lære-
anstaltsIudbygningen og den flerårige bIudget-
lægning.

VI. FORSKNINGENS ADMINISTRATIVE ORGANISATION

1. Ved overvejelserne af de administrative
problemer, som knytter sig til den på Iuniversi-
teterne og læreanstalterne Iudøvede forsknings-
virksomhed, rejser sig en række særlige spørgs-
mål, som hænger sammen med, at der også
Iuden for Iuniversiteterne og de højere lærean-
stalter foregår en omfattende helt eller delvis
statsfinansieret forskningsvirksomhed. Disse
problemer har Iudvalget fIundet det hensigtsmæs-
sigt at behandle samlet i nærværende kapitel.

A. Den nIuværende administrative organi-
sation, herIunder forskningens finansiering.

2. De højere læreanstalter er karakteriseret
ved, at deres virksomhed forIuden Iundervisning
omfatter forskning, og at der består en nær
sammenhæng de to aktiviteter imellem. En be-
tydelig del af de midler, som stilles til rådighed
for Iuniversiteterne og de højere læreanstalter,
anvendes som følge heraf direkte til forsknings-
formål.
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3. ForIuden ved Iuniversiteterne og de højere
læreanstalter finder en meget betydelig del af
landets samlede forskningsvirksomhed sted ved
offentlige institIutioner etableret med henblik på
forskning inden for særlige områder og Iuden at
være forbIundet med Iundervisning, samt inden
for selvejende institIutioner eller inden for forsk-
ningscentre, laboratorier m.v. med direkte til-
knytning til erhvervsvirksomhed.

4. Et for forskningens hidtidige finansiering
karakteristisk forhold er, at den ikke blot sker
ad en række forskellige bevillingsveje, men at
den enkelte forskningsinstitIution eller forsk-
ningsopgave tillige ofte samtidig finansieres ad
flere af disse kanaler. Der er her tale om såvel
offentlige midler som midler tilvejebragt på
anden måde. Udvalgets efterfølgende betragt-
ninger tager dog i første række sigte på de of-
fentlige midler.

5. Statsbevillingerne til forskningsformål kan
deles i følgende 3 hovedgrIupper:
a. Bevillinger direkte på Iuniversiteternes og de

højere læreanstalters finanslovbIudgetter.
b. Bevillinger til andre institIutioner end de Iun-

der a. nævnte eller til konkrete forsknings-
opgaver eller -formål, hvad enten bevillin-
gerne ydes direkte på et ministeriIums bIudget
eller via et forskningsråds rådighedsbeløb.

c. Bevillinger stillet til rådighed gennem fonde
eller af særlige rammebeløb.

6. Statsbevillingerne sIuppleres i et vist om-
fang med midler tilvejebragt gennem ikke-stats-
lige, videnskabelige fonde o.lign., danske såvel
som Iudenlandske. Endvidere yder erhvervslivet
i et vist omfang direkte støtte, især til den er-
hvervsbetonede forskning, samt indirekte gen-
nem kontraktforskningsopgaver.

7. Det vil allerede af det anførte fremgå, at
det endog er vanskeligt at danne sig et samlet
overblik over blot de midler, som via statsbIud-
gettet Iunder den ene eller den anden form går
til forskningen. Det er endnIu vanskeligere at
foretage nogenlIunde nøjagtige opgørelser over
det antal personer, som helt eller delvis er be-
skæftiget med forskning.

8. Med de forbehold, som ligger i det an-
førte, har Iudvalget søgt i de nærmest følgende
afsnit at give et overblik over, hvorledes stats-
Iudgifterne fordeler sig på de Iunder pIunkt 5 om-

talte hovedgrIupper, over problemerne omkring
opgørelsen af det med forskning beskæftigede
videnskabelige personale samt over forsknin-
gens nIuværende administrative organisation.
Oplysningerne har alene til formål at tjene til
belysning af de administrative problemer, Iud-
valget beskæftiger sig med, og kan ikke betrag-
tes som Iudtømmende.

1 °. Stafens Iudgifter til forskning og institIutio-
ner, hvor der drives forskning.

9- I tabel 6 er søgt foretaget en opgørelse
over statens Iudgifter til forskningen i finans-
årene 1953-54, 1958-59 og 1963-64. Tallene
for de to førstnævnte år er baseret på statsregn-
skaberne, medens 1963-64-tallene er de på fi-

Tabel 6. StatsIudgifter til forskning. Drifts- og
anlægsIudgifter i mill. kr.

*) Medregnet med 50 % af institIutionernes sam-
lede Iundervisnings- og forskningsIudgifter.

2) Indtægterne fradraget.
3) Medregnet med 50 %.
4) Omfatter Danmarks teknisk-videnskabelige

Forskningsråd, Statens alm. Videnskabsfond og Sta-
tens teknisk-videnskabelige Fond, Rask-Ørsted-fondet,
tilskIud til de lærde selskaber og forskerIudveksling
m.v.
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nansloven og tillægsbevillingsloven opførte be-
villingstal. Tabellens opdeling svarer til den i
pIunkt 5 anvendte grIuppeopdeling.

Ved den overvejende del af de institIutioner,
som er medtaget i opgørelsen, foregår der for-
Iuden forskning også andre former for virksom-
hed, som vanskeligt kan Iudskilles fra denne.
Der er på forskellig måde søgt foretaget kor-
rektion herfor, men selv med dette forbehold
tager opgørelsen hovedsagelig sigte på at give et
indtryk af den tilnærmelsesvise størrelse af sta-
tens Iudgifter til forskningen og af fordelingen
på de i pIunkt 5 nævnte grIupper.

For Iuniversiteternes og de højere læreanstal-
ters vedkommende er det ikke mIuligt at Iudskille
forskningsIudgifterne fra de Iudgifter, som Iun-
dervisningen medfører. Det er imidlertid inter-
national praksis som et groft gennemsnit at gå
Iud fra, at halvdelen af sådanne institIutioners
samlede Iudgifter kan henregnes til henholdsvis
Iundervisning og forskning, og Iuagtet det må
erkendes, at store Iusikkerhedsmomenter er knyt-
tet hertil, har man i mangel af bedre metode
anvendt en tilsvarende fremgangsmåde ved op-
gørelsen i tabel 6.

GrIuppen »Andre forskningsinstitIutioner og
-opgaver« omfatter et betydeligt antal vidt for-
skellige institIutioner og formål. De er som ho-
vedregel opført med brIuttoIudgifter, men i til-
fælde, hvor salgsindtægter o.lign. andrager be-
tydelige sIummer, er disse fratrIukket. I en række
tilfælde er en institIutions samlede Iudgifter re-
dIuceret på et skønsmæssigt grIundlag Iunder hen-
syn til, hvor fremskIudt en plads forskningsvirk-
somheden anslås at indtage i institIutionens sam-
lede virksomhed. Ved Rigshospitalet drives også
forskning og Iundervisning i betydelig Iudstræk-
ning. En væsentlig del af lønningerne til læger
m.v. betales imidlertid direkte af Københavns
Iuniversitet og ikke af Rigshospitalet. Når Iudgif-
terne til hospitalet ikke er medtaget i opgørel-
sen, skyldes det at Iusikkerheden med hensyn til
fordelingen af den samlede Iudgift på patient-
behandling, Iundervisning og forskning er så
stor, at man end ikke har fIundet det mIuligt at
foretage et skøn over den forholdsmæssige an-
del, hvormed Iudgifterne med rimelighed kIunne
medtages i opgørelsen.

På det nævnte grIundlag er herefter statens
samlede Iudgifter til forskningsformål opgjort
til lige ved 360 mill. kr. i 1963-64, fordelt med
godt og vel 300 mill. kr. til driften og ca. 60
mill. kr. til investeringer. Udgifterne til driften
fordeler sig med 38 % til Iuniversiteterne og de

højere læreanstalter, 57 % til forskningsinstitIu-
tioner Iuden for læreanstalternes kreds og 5 %
til de videnskabelige fonde m.v.

Et Iudtryk for landets samlede Iudgift til forsk-
ningen ville fås ved at sIupplere oversigten med
opgørelser over erhvervslivets forskningsvirk-
somhed og bidrag til forskningen samt de pri-
vate fondes ydelser. Sådanne samlede opgørelser
er imidlertid ikke hidtil blevet foretaget.

2°. Det videnskabelige personale.
10. Ligesom tilfældet er med hensyn til

forskningens økonomiske midler savnes der fyl-
destgørende statistisk materiale til belysning af
det samlede antal beskæftigede ved forskning.
De forskningsinstitIutioner, der beskæftiger vi-
denskabeligt Iuddannet personale, er dels pri-
vate, dels hel- og halvoffentlige, og for de of-
fentliges vedkommende er de henlagt Iunder for
tiden 12 forskellige ministerier. Der findes føl-
gelig ikke i dag noget sted, hvor man er i besid-
delse af et samlet overblik over forskningens
personalesitIuation.

At der er tale om et betydeligt antal personer,
fremgår bl.a. af den foran i kapitel II optagne
tabel 3, hvori antallet af videnskabelige medar-
bejdere ved Iuniversiteterne og de højere lære-
anstalter i 1963 er opgjort til ca. 2.200, hvoraf
dog hovedparten må dele deres tid mellem
forskning og Iundervisning. Af andre offentlige
institIutioner kan nævnes Atomenergikommis-
sionens forsøgsanlæg på Risø, som i 1962-63
beskæftigede 182 videnskabeligt Iuddannede
medarbejdere, og Statens SerIuminstitIut, der be-
skæftiger lidt over 100. IndIustriens forhold er
søgt belyst af Danmarks teknisk-videnskabelige
Forskningsråd, som i 1963 opgjorde antallet af
akademiske medarbejdere, der ved 185 indIu-
strivirksomheder i en vis Iudstrækning beskæf-
tigede sig med forsknings- og Iudviklingsar-
bejde, til 3.626, hvilket skønsmæssigt svarede til
1.150 fIuldtidsbeskæftigede. For at opnå et ind-
tryk af personaleomfanget, skal der til samtlige
de nævnte tal lægges ikke-akademisk med-
hjælpspersonale.

3°. Organisatoriske spørgsmål.
a. Universiteterne og de højere læreanstalter.

11. Den forskningsvirksomhed, som finder
sted ved Iuniversiteternes og de højere lærean-
stalters institIutter, finansieres i forskellig Iud-
strækning samtidig ved hjælp af midler hidrø-

*3



rende fra flere kilder. I det enkelte institIuts
økonomi kan således indgå såvel Iudgiftsbevil-
linger optaget pa vedkommende læreanstalts fi-
nanslovkonto som tilskIud fra offentlige og pri-
vate fonde samt indtægter af forskningsarbejde,
Iudført på kontraktbasis. På samme måde kan
finansieringen af den enkelte forskers viden-
skabelige arbejde hidrøre fra forskellige kilder.

12. Midlerne til dækning af de løbende Iud-
gifter ved forskning på Iuniversitets- og lære-
anstaltsinstitIutter forIudsættes dog i hovedsagen
tilvejebragt gennem den pågældende lærean-
stalts bevillinger på de årlige finanslove. Her-
igennem dækkes således alle lønningsIudgifter
til det faste videnskabelige og ikke-videnskabe-
lige personale, driftsIudgifter for bygninger m.v.
samt de ordinære Iudgifter i øvrigt til såvel Iun-
dervisning som forskning (annIua).

Ekstraordinære anskaffelser af apparatIur
m v., som må anses for et natIurligt tilbehør til
det pågældende institIut, bevilges enten ved en
særbevilling på vedkommende læreanstalts bIud-
get, i særdeleshed hvis der er tale om større an-
skaffelser, eller via en rådighedssIum på lære-
anstaltens bIudget til sådanne formål. Sådanne
rådighedssIummer har dog indtil de seneste år
været af begrænset størrelse i forhold til de fo-
religgende behov.

13. En afvejning af de enkelte institIutters og
fagområders bevillingsønsker i forbindelse med
Iudarbejdelsen af bIudgetforslagene, herIunder en
eventIuel prioritering af de ønsker, man beslIutter
at fremlægge, foregår i fakIulteterne eller dertil
svarende organer (fagråd o.lign.), for derefter
at blive sammenarbejdet for institIutionen som
helhed i de dertil kompetente organer. InstitIu-
tionens samlede bIudgetforslag forelægges der-
efter for vedkommende fagministeriIum.

Eorberedelsen af institIutionernes finanslov-
forslag må efter gældende bevillingspraksis på-
begyndes ca. 1|- år før det det finansår, de tager
sigte på, - en ordning, som ikke mindst i en
stærkt ekspansiv periode på såvel Iundervisnin-
gens som forskningens område medfører bety-
delig Iusikkerhed i bIudgetteringen. Dette beror
bl.a. på den hidtidige praksis, hvorefter der ikke
foretages nogen egentlig planlægning og bIud-
getlægning på længere sigt, men hvert år bIud-
getteres for sig.

Man har, som tidligere påpeget, i de seneste
år i nogen grad søgt at råde bod herpå ved i
højere grad end tidligere at stille bevillinger til
rådighed for institIutionerne som rammebevil-

linger, sIuppleret med rådighedssIummer til Iufor-
Iudsete Iudgifter. Den nærmere fordeling af disse
midler sker ved de dertil kompetente organer på
de enkelte institIutioner.

14. En række Iuniversitets- og læreanstalts-
institIutter søger de ordinære statsbevillinger
sIuppleret med tilskIud fra offentlige eller pri-
vate - herIunder Iudenlandske - fonde. Sådanne
sIupplerende midler der i mange tilfælde er op-
nået i kraft af enkelte fremstående forskeres vi-
denskabelige anseelse, har været af afgørende
betydning for dansk videnskab og må forventes
at ville være det også i fremtiden. Disse midler
stilles normalt til rådighed til løsning af tidsbe-
grænsede specialopgaver, som ikke indgår som
et led i vedkommende institIuts almindelige
drift, og derfor ikke forIudsættes finansieret
over denne. Der kan være tale om dækning af
Iudgifter til såvel aflønning af specielt antaget
personale som tilskIud til anskaffelse af særligt
apparatIur m.v. Sådant apparatIur kan blive in-
stitIuttets ejendom, men vil som oftest, især når
der er tale om danske midler, kIun være stillet til
rådighed for løsningen af den bestemte kon-
krete opgave. Tildelingen af midler som de om-
handlede, der kan ydes såvel til institIutter som
til enkeltforskere, foretages normalt IudelIukken-
de på grIundlag af en af videnskabsmænd fore-
tagen bedømmelse.

Det må imidlertid konstateres, at fondsmidler
i de senere år i ikke ringe Iudstrækning - og
mod deres oprindelige hensigt — rent faktisk er
opnået som sIupplement til de ordinære drifts-
bevillinger på læreanstaltsbIudgetterne i tilfælde,
hvor disse — dels på grIund af de stærkt stigende
Iundervisningsbehov, dels på grIund af de oven-
for anførte Iusikkerhedsmomenter i hidtidig
bIudgetteringspraksis - har vist sig Iutilstrække-
lige til også i rimeligt omfang at dække forsk-
ningens behov.

15. Endelig indgår der i visse læreanstalts-
institIutters bIudgetter ikke Iubetydelige indtægter
som betaling for rekvireret arbejde i henhold til
kontrakt. Dette gælder især visse teknisk-viden-
skabelige institIutter, men også i nogen Iudstræk-
ning landbohøjskolens institIutter og institIutter
ved de lægevidenskabelige fakIulteter samt Han-
delshøjskolen i København.

b. Andre forskningsinstitIutioner.
16. Som det fremgår af tabel 6 og kommen-

tarerne hertil i pIunkt 9 er de øvrige institIutio-
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ner og forskningsformål, som finansieres direk-
te gennem statsbevillinger, af vidt forskellig ka-
rakter spændende fra rene forskningsinstitIutio-
ner til sådanne, hvor forskningsvirksomheden
kIun Iudgør et bimoment.

De er i organisatorisk henseende vidt forskel-
lige, og de sorterer Iunder for tiden 12 forskel-
lige ministerier, jfr. det forIudgående afsnit. I
denne omfattende institIutions- og institIutgrIuppe
indgår eksempelvis: Grønlands geologiske Iun-
dersøgelse, Arktisk institIut, Statens plantepato-
logiske forsøg, Statens forsøgsmejeri, Danmarks
fiskeri- og havIundersøgelser, Statens SerIumin-
stitIut, Statens LevnedsmiddelinstitIut, Statens
byggeforskningsinstitIut, Danmarks geologiske
Iundersøgelse, Statsprøveanstalten, Meteorolo-
gisk institIut og Geodætisk institIut.

Det er et gennemgående kendetegn for den
overvejende del af disse institIutioner og forsk-
ningsformål, at andragender om bevillinger her-
til indsendes direkte til vedkommende fagmini-
steriIum og dér behandles Iuden en tværgående
faglig og økonomisk vIurdering med hensynta-
gen til den samlede ønskelige indsats fra statens
side på det omhandlede forskningsområde.

En række institIutioner i den heromhandlede
grIuppe er i øvrigt karakteriseret ved, at institIu-
tionens ledelse forIuden af en direktør eller lig-
nende består af et fagligt råd. Som eksempler
herpå kan nævnes Danmarks pædagogiske Insti-
tIut og SocialforskningsinstitIuttet, jfr. i øvrigt det
efterfølgende afsnit om råd og fonde.

En særstilling indtages af Atomenergikom-
missionen (A.E.K.), hvis administrative chef
har direkte referat til Iundervisningsministeren,
og hvis bIudget ikke Iunderkastes sædvanlig reali-
tetsbehandling i ressortministeriets departement.

Med hensyn til finansiering Iud over de direk-
te statsbevillinger adskiller institIutionerne i den-
ne grIuppe sig principielt ikke fra læreanstalts-
grIuppen, men der forekommer også på dette
område langt flere variationer end i lærean-
staltsgrIuppen med hensyn til de enkelte finan-
sieringsvejes faktiske betydning for den pågæl-
dende forskningsvirksomhed.

c. Rad og fonde.
17. Statens almindelige Videnskabsfond er

oprettet ved lov nr. 215 af 7. jIuni 1952. Fondet
henhører Iunder ministeriet for kIultIurelle anlig-
gender og disponerer nIu over 6 mill. kr. årligt
i statsmidler. Beløbsrammen kan kIun regIuleres
ved lovændring.

Fondet virker til fremme af dansk videnska-
belig forskning, navnlig på grIundvidenskaber-
nes område. Af dets midler ydes støtte til gen-
nemførelse af særlige forskningsopgaver, der
forventes afslIuttet inden for et begrænset tids-
rIum, og som ikke kan påregnes finansieret over
de ordinære institIutionsbIudgetter eller på anden
måde. Der ydes eksempelvis støtte til IudrIust-
ning og gennemførelse af ekspeditioner, til Iud-
gravninger og gennemførelse af stIudierejser
med bestemt videnskabeligt sigte, til erhvervelse
af apparatIur og vederlæggelse af midlertidig
medhjælp, til hel eller delvis frigørelse af for-
skere, for at de i kortere tid helt kan hellige sig
videnskabeligt arbejde, til pIublikation af viden-
skabelige afhandlinger og til anskaffelse af vi-
denskabelige værker o.lign. Fondet tager ikke
selv initiativ til gennemførelse af forskningspro-
jekter, men tager alene stilling til modtagne an-
søgninger om støtte til sådanne.

Fondet er Iunderlagt en bestyrelse bestående
af repræsentanter for centraladministrationen og
for hver af fondets 5 kommissioner, henholds-
vis for natIurvidenskaberne, de hIumanistiske vi-
denskaber, samfIundsvidenskaberne, lægeviden-
skab og veterinær- og jordbrIugsvidenskaberne.
Disse kommissioner, der er sammensat med re-
præsentation for Iuniversiteterne og de højere
læreanstalter samt Videnskabernes Selskab, be-
handler de til fondet indkomne ansøgninger og
afgiver indstilling til bestyrelsen, som på grIund-
lag heraf træffer beslIutning om fordelingen af
fondets midler.

18. Danmarks teknisk-videnskabelige Forsk-
ningsrad og Statens teknisk-videnskabelige Fond
er oprettet ved lov nr. 243 af 10. jIuni 1960.
Begge henhører Iunder ministeriet for kIultIurelle
anliggender. De rådet tillagte statsmidler fast-
sættes ved de årlige finanslove. På finansloven
for 1964-65 er der til Danmarks teknisk-viden-
skabelige Forskningsråd bevilget 9,3 mill, kr.,
hvoraf Statens teknisk-videnskabelige Fond får
stillet et efter forhandling mellem fondet og
rådet på forhånd fastsat beløb til rådighed for
sin virksomhed.

Danmarks teknisk-videnskabelige Forsknings-
rad er oprettet med det formål at følge den tek-
niske og dertil knyttede natIurvidenskabelige og
erhvervsøkonomiske forskning og Iuddannelse af
forskere med henblik på at fremme og samord-
ne den danske indsats på disse områder til gavn
for samfIundet og dets erhverv. Det skal virke
rådgivende og initiativtagende over for offent-
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lige myndigheder og kan rådgive andre i det
omfang, disse måtte ønske det. Rådet søger i
overensstemmelse hermed til stadighed at have
overblik over Iudviklingen inden for det teknisk-
videnskabelige forskningsområde for om for-
nødent at afgive indstilling til offentlige myn-
digheder eller andre om foranstaltninger til
fremme af den tekniske Iudvikling. Det følger
personalesitIuationen inden for det pågældende
område og afgiver indstilling om foranstaltnin-
ger til afhjælpning af eventIuel mangel på forsk-
ningspersonel. Det tager initiativ til og deltager
i internationalt samarbejde på det teknisk-viden-
skabelige område og virker til fremme af kIur-
sIus- og oplysningsvirksomhed. Endelig yder det
af sine midler støtte til forskellige ikke-statslige
forskningsinstitIutter.

Rådet består af 13 medlemmer, repræsente-
rende centraladministrationen, visse erhvervsor-
ganisationer, Akademiet for de tekniske Viden-
skaber og - efter at forannævnte er Iudpeget -
forskningsområder, som ikke herved har opnået
repræsentation i rådet.

Statens teknisk-videnskabelige Fond danner
for den teknisk-videnskabelige forsknings ved-
kommende en nøje parallel til Statens alminde-
lige Videnskabsfond. Dets formål er at støtte
den tekniske og dertil knyttede natIurvidenskabe-
lige og erhvervsøkonomiske forskning. Støtten
ydes inden for dette område efter tilsvarende
retningslinier og til lignende formål, som oven-
for er nævnt om Statens almindelige Viden-
skabsfond.

Fondets bestyrelse består af rektor for Dan-
marks tekniske Højskole og formændene for
fondets 8 kommissioner. Kommissionerne, der
repræsenterer hver sit faglige Iunderområde, er
sammensat af repræsentanter for Iuniversiteterne
og visse af de højere læreanstalter samt Akade-
miet for de tekniske Videnskaber. Kommissio-
nerne behandler de til fondet indkomne ansøg-
ninger og afgiver indstilling til bestyrelsen, som
herefter træffer beslIutning om fordelingen af
fondsmidlerne.

19. Rask-Ørsted Fondet er oprettet ved lov
nr. 555 af 4. oktober 1919. Fondet henhører Iun-
der ministeriet for kIultIurelle anliggender. Dets
beløbsramme, der kIun kan ændres ved lov, an-
drager efter den senest stedfIundne ændring af
loven 1,1 mill. kr.

Fondet virker til støtte for dansk videnskab i
forbindelse med mellemfolkelig forskning. Det
yder støtte til videnskabelige foretagender på in-

ternationalt plan, hvori Danmark tager del, eta-
blering og opretholdelse af kontakt mellem dan-
ske og internationale videnskabelige organisa-
tioner, oversættelse af danske videnskabelige
værker til hovedsprogene, Iudgivelse af tidsskrif-
ter på hovedsprogene, indkaldelse af Iudenland-
ske forskere som foredragsholdere og Iudenland-
ske forskeres ophold her i landet for at arbejde
sammen med danske forskere og danske forske-
res deltagelse i møder, kongresser m.v. i Iudlan-
det.

Fondets bestyrelse er sammensat med repræ-
sentation for centraladministrationen, folketin-
get, Videnskabernes Selskab, Iuniversiteterne,
visse højere læreanstalter og Carlsbergfondets
direktion.

20. De nævnte fonde og råd må på grIund af
det brede område, hvorover de spænder, og de
beløb, der er stillet til deres rådighed, anses for
de absolIut mest betydningsfIulde inden for den
offentlige sektor.

Der findes imidlertid herIudover yderligere en
række statslige råd med virksomhed af beslæg-
tet art, men i forhold til de forannævnte med
et oftest mere begrænset fagligt felt. Nogle eks-
empler skal anføres til illIustration af områdets
mange sider og omfattende karakter.

En række af disse råd er etableret i tilslIutning
til eller direkte som medvirkende i ledelsen af
et institIut, men varierer i øvrigt i henseende til
såvel sammensætning og størrelse som fIunktion,
således:

Det jaglige rad ved Danmarks pædagogiske
InstitIut (Iunder Iundervisningsministeriet), som
deltager i tilrettelæggelsen af institIuttets ar-
bejdsplan og er højeste myndighed i alle viden-
skabelige spørgsmål; rådet Iudgøres af institIut-
tets direktør og afdelingsledere samt 10 med-
lemmer, der Iudpeges af Iuniversiteterne, af læ-
rerhøjskolen og af sIundhedsstyrelsen.

Socialforskningsrådet (Iunder socialministeri-
et) skal godkende socialforskningsinstitIuttets ar-
bejdsplan og følge Iudviklingen inden for det
sociale forskningsområde og tage initiativ til
gennemførelse af forskningsopgaver; rådet Iud-
gøres af 15 medlemmer, nemlig direktørerne
for henholdsvis socialforskningsinstitIuttet og
Danmarks pædagogiske InstitIut, og repræsen-
tanter for den centrale og den lokale socialfor-
valtning og socialvidenskaberne.

Bestyrelsen for Statens Byggeforskningsinsti-
tIut (Iunder boligministeriet) svarer i denne sam-
menhæng til et råd med den opgave at søge at
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forbedre og billiggøre byggeriet. Bestyrelsen Iud-
gøres af 7 repræsentanter for den byggetekniske
samt den sociale og nationaløkonomiske sag-
kIundskab.

Statens HIusholdningsråd (Iunder indenrigsmi-
nisteriet) tager initiativ til iværksættelse af Iun-
dersøgelser og forsøg inden for hIusholdninger-
nes ernæringsmæssige, hygiejniske og tekniske
områder, på eget forsøgslaboratoriIum eller an-
detsteds; rådet på 18 medlemmer repræsenterer
administrationen, sIundhedsmyndighederne og
en række faglige organisationer.

Ernænngsrådet (Iunder indenrigsministeriet)
har fIunktion i tilknytning til levnedsmiddelin-
stitIuttet; rådet har ernærings- og levnedsmiddel-
hygiejnen som område og Iudgøres af 19 med-
lemmer, der Iudpeges af en række højere lære-
anstalter, fiskeri-, landbrIugs- og handelsmini-
steriet.

MIuseIumsrådet ved NationalmIuseet (Iunder
kIultIurministeriet) er rådgivende for rigsantikva-
ren og ministeriet i en række sagskategorier,
men er først og fremmest internt koordineren-
de; det Iudgøres af rigsantikvaren og afdelings-
ledere m.v. ved mIuseet.

Som eksempler på råd Iuden direkte tilknyt-
ning til et institIut kan nævnes:

TransportforskningsIudvalget (Iunder ministe-
riet for offentlige arbejder); det Iudgøres af ca.
15 medlemmer, der repræsenterer såvel offent-
lig administration som privat indIustri.

Forsvarets Forskningsråd (Iunder forsvarsmi-
nisteriet) med repræsentanter for forsvarssta-
ben, værnene og videnskabelige og teknisk-vi-
denskabelige områder.

Endelig skal nævnes det i 1962 oprettede
LandbrIugets samråd for forskning og forsøg.
Rådet er oprettet af landbrIugsorganisationerne
og en række statsinstitIutioner inden for land-
brIugsforskningen med den opgave at virke til
fremme af forsknings- og forsøgsarbejdet inden
for landbrIuget. Det arbejder for samarbejde om
og koordinering af forskningsopgaverne mellem
de tilslIuttede forskningsinstitIutioner og virker
rådgivende over for landbrIugsministeriet med
hensyn til Iudviklingen af landbrIugsforskningen.
Rådet består af 18 medlemmer, repræsenterende
de tilslIuttede institIutioner og organisationer.

B. Udvalgets overvejelser.
21. Det indgår som et væsentligt led i de af

Iudvalget i kapitel V stillede forslag til en ny-
ordning af visse sider af de højere Iuddannelsers

administrative forhold, at der på det øverste trin
i den administrative opbygning tilvejebringes et
permanent planlægningsIudvalg, som kan virke
rådgivende ved planlægningen af den videre
Iuniversitets- og læreanstaltsIudbygning.

22. Udvalget mener, at man bør stile imod, at
al forskning, der indgår som en normal bestand-
del af de pågældende læreanstalters virksomhed,
principielt finansieres direkte over de enkelte
læreanstalters finanslovbIudgetter. Dette indebæ-
rer, at bevillinger til disse formål i administrativ
henseende må være Iundergivet samme behand-
ling, som institIutionernes samlede bIudgetter.
Det tilkommer således den enkelte læreanstalts
ledelse at Iudarbejde og til ministeriet at afgive
indstilling om institIutionens bIudget på basis af
en vIurdering af institIutionens samlede behov.
På tilsvarende måde må planlægningsIudvalgets
rådgivende opgaver i forhold til ministeriet om-
fatte den samlede Iundervisnings- og forsknings-
virksomhed, som er henlagt til Iuniversiteterne
og læreanstalterne, og som finansieres over dis-
ses ordinære bIudgetter.

23- Forskningens bevillingsadministrative
problemer er imidlertid ikke løst hermed. Som
det fremgår af de nærmest foregående afsnit,
stilles der også ad andre kanaler ikke Iubetyde-
lige midler til rådighed for forskningen ved de
højere læreanstalter, ligesom der stilles betyde-
lige midler til rådighed for forskningsvirksom-
heden Iuden for læreanstalterne.

24. Under disse forhold har det såvel for de
faglige som for de administrative instanser, der
på de forskellige trin af den administrative op-
bygning behandler ansøgninger om bevillinger
til forskningsformål, hidtil været IumIuligt at
danne sig et samlet overblik over de bevillinger,
som ydes til forskningsformål. Tilsvarende gæl-
der for de bevilgende politiske myndigheder.

25. BetydningsfIulde afgørelser må således of-
te træffes på et ikke fIuldt tilfredsstillende
grIundlag og med risiko for, at de til rådighed
stående midler fordeles på en for den samlede
forskningsindsats mindre hensigtsmæssig måde.

26. Man Iunderstreger i denne forbindelse, at
Iuanset om statsbevillingerne til forskningsfor-
mål øges væsentligt, må det påregnes, at ikke
alle foreliggende forskningsbehov vil kIunne til-
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godeses inden for de til rådighed stående res-
soIurcer af økonomisk og personel karakter. Der
vil således til enhver tid være tale om den mest
hensigtsmæssige Iudnyttelse af en samlet pIulje.
Fastsættelsen af denne pIulje, herIunder i sær-
deleshed vækstraten for de samlede årlige stats-
bevillinger til forskningsformål, må hvile på
overvejelser af forskningens behov set Iunder en
helhedssynsvinkel.

27. Udvalgets foreløbige overvejelser af disse
spørgsmål resIulterede i, at det efter alt forelig-
gende ville være hensigtsmæssigt forIuden det
permanente planlægningsIudvalg for lærean-
staltsIudbygningen at søge tilvejebragt et særligt
organ eller Iudvalg, som kIunne virke rådgivende
for regeringen og folketinget ved samordningen
af statens indsats på forskningsområdet.

C. Forsknings konferencen.

28. Under hensyn til de mange interesseområ-
der, som ville blive berørt af et sådant forslag,
fandt Iudvalget det imidlertid ønskeligt, at der
inden en endelig stillingtagen blev lejlighed til
at drøfte de fremdragne problemer i en videre
kreds end Iudvalgets; man rettede derfor hen-
vendelse herom til Iundervisningsministeren.

29. Efter Iundervisningsministerens indbydelse
afholdtes herefter den 24. febrIuar 1964 i StIu-
denterforeningen i København Iunder Iundervis-
ningsministerens ledeles en heldagskonference
om problemer af forskningsadministrativ karak-
ter på grIundlag af et af Iudvalget Iudarbejdet de-
batoplæg. I konferencen deltog ca. 100 person-
ligt indbIudte repræsentanter for forskningen
og forskningsadministrative organer m.v. Der
fremkom på konferencen en række vægtige ind-
læg, ligesom Iudvalget i tilslIutning til konferen-
cen har modtaget en række skriftlige henvendel-
ser om de rejste problemer.

30. Samtlige indlæg på konferencen er opta-
get i et referat fra denne, som er tilstillet del-
tagerne og afgivet til Iundervisningsministeriet.
De vil ikke blive gennemgået her. I det omfang,
de kom direkte ind på den i Universitetsadmini-
strationsIudvalget drøftede forskningsadministra-
tion, har Iudvalget haft de fremførte synspIunkter
med i sine videre overvejelser, og efter konfe-
rencen har nogle af konferencedeltagerne været
indbIudt til videre drøftelse med Iudvalgets ple-
nIum.

Visse principielle problemstillinger skal dog
anføres, først og fremmest på grIundlag af en af
Det kgl. danske Videnskabernes Selskab frem-
lagt Iudvalgsbetænkning: »Om Videnskabsfond
og Forskningsråd for grIundforskning«, hvis
synspIunkter på konferencen var genstand for en
del omtale.

31. Videnskabernes Selskab er af den opfat-
telse, at der i Danmark ligesom i en række an-
dre lande er behov for et alsidigt sammensat
rådgivende organ, hvorfra de ansvarlige politi-
kere og embedsmænd kan få Iuvildige og sagligt
fyldestgørende oplysninger om videnskabens
kår, resIultater og betydning for samfIundet. Sel-
skabet ønsker at medvirke til fremme af planen
om et rådgivningsIudvalg - »rådet« - og at få
indflydelse på dets Iudformning. »Rådet«s op-
gave skIulle IudelIukkende være at informere og
rådgive regeringen med hensyn til planlægning
af forskningen såvel på nationalt som på inter-
nationalt plan; rådet skIulle holde sig informeret
om de nationale laboratoriers og fondes virk-
somhed og planer, men ikke selv opstille forsk-
ningsprogrammer eller modtage og bedømme
ansøgninger vedrørende konkrete forsknings-
projekter. Man stillede sig åben over for den
tanke, at rådet kom til at omfatte alle viden-
skabsgrene; efter konferencen har man dog sIup-
plerende Iudtalt, at man ønsker at begrænse sig
til at medvirke i og tage medansvar med hensyn
til grIundvidenskaberne.

Det er endvidere Videnskabernes Selskabs
opfattelse, at der samtidig bør ske en Iudbygning
af Statens almindelige Videnskabsfond, således
at dette sættes i stand til at organisere al den
forskning, som ikke natIurligt hører Iunder be-
stående institIutioner. Man ønsker at bevare fon-
dets adgang til at bevilge penge til mindre, tids-
begrænsede opgaver, men foreslår herIudover
statIutterne ændret således, at fondet kan: (1)
stille forslag og bevilge rammebeløb til etable-
ring, aflønning og drift af semipermanente ar-
bejdsgrIupper, som hIuses inden for de bestående
institIutioner, og som i et begrænset omfang kan
deltage i specialeIundervisning, (2) oprette og
for en begrænset periode drive selvstændige
forskningslaboratorier inden for sådanne områ-
der, som ikke kan eller bør arbejde inden for
rammerne af en bestående videnskabelig institIu-
tion, herIunder bevilge forskningsstillinger til
særligt fremragende forskere, (3) stille midler
til rådighed til rejser og Iudgifter i forbindelse
med de løbende forskningsprojekter i sitIuât 0-
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ner af hastende karakter. Fondets bevillings-
grIundlag tænkes fastsat som en årlig ramme-
bevilling med henblik på mindre projekter, me-
dens der om større projekter forIudsættes for-
handling i hvert enkelt tilfælde mellem fondet
og vedkommende minister. Fondet skal have
pligt til at informere »rådet« og ministeren om
alle væsentlige beslIutninger; ved igangsætning
af institIutter og langtidsprojekter tænkes opret-
tet tilsynsråd, bestående af særligt sagkyndige.
Den endelige fordeling af bevilgede midler
overlades i alle tilfælde til fondet; dets afgørel-
ser træffes IudelIukkende af videnskabsmænd.

32. Drøftelserne har efter Universitetsadmini-
strationsIudvalgets opfattelse vist, at der på væ-
sentlige pIunkter er nær overensstemmelse mel-
lem det af Videnskabernes Selskab formIulerede
forslag og de tanker, man i nærværende Iudvalg
har gjort sig vedrørende et »råd«, der vil kIunne
medvirke til sikring af, at de enkelte videnska-
belige områder får deres problemer fremlagt og
belyst på en rimelig måde i forhold til de andre
områders, og at forskningens problemer i det
hele tolkes på en realistisk måde. Der er her tale
om forhold, der behandles nærmere i afsnit D.

33. Forslaget om den Iudbyggede Videnskabs-
fond kan man ikke tilslIutte sig, bl.a. fordi det
efter Iudvalgets opfattelse er mest hensigtsmæs-
sigt, at fondenes virksomhed ikke skal omfatte
selvstændigt initiativ eller medvirken i drift af
forskningsinstitIutter m.v. Fondsmedlemmerne er
hidtil Iudpeget alene med det bestemte sigte, at
deres virksomhed går Iud på at vIurdere indkom-
ne ansøgninger efter disses videnskabelige kvali-
fikationer, og dette har hidtil virket til alles til-
fredshed. Denne fIunktion kræver af fondets
medlemmer, at de er ansete forskerpersonlig-
heder inden for vedkommende fagområde, me-
dens særligt kendskab til andre forskningsgrene
og til forskningens økonomiske og samfIunds-
mæssige rolle ikke er fornøden, lige så lidt som
særlig administrativ erfaring. Der måtte kræves
en betydelig administrativ indsats - og admini-
strativ indsigt - af fondsmedlemmerne, såfremt
fondet skIulle oprette og bestyre institIutter, og
dette ville tillige kræve et Iudbygget sekretariat
til varetagelse af den løbende administration,
således at man her ville få et nyt administreren-
de organ.

34. Udvalget finder det dog natIurligt i denne
sammenhæng at fremhæve, at man tillægger det

stor betydning, at der sikres den smidigst mIuli-
ge beløbsregIulering i fondene, således at rent
bevillingstekniske vanskeligheder ikke træder i
vejen for imødekommelse af erkendte behov.
Man tænker herved bl.a. på, at der statIutmæs-
sigt bør være sikret fondene mIulighed for hIur-
tigt at kIunne stille midler til rådighed til af-
hjælpning af akIut opståede, presserende behov,
ligesom der bør være adgang til at yde tilskIud
også til mere langsigtede foranstaltninger med
tilbagevendende forpligtelser.

35. Et gennemgående træk i drøftelserne så-
vel Iunder som efter konferencen var det end-
videre, at forskerne nærede stærk interesse for
etablering af råd, samarbejdsIudvalg eller fonde
for de enkelte forskningsområder med henblik
på koordinering og varetagelse af det enkelte
forskningsområdes interesser over for andre om-
råder, og der var i det hele enighed om, at disse
opgaver inden for det enkelte fagområde må
påhvile videnskabsmændene selv. Der var over
for tanken om etablering af et samlende fælles-
organ for al forskning nogen betænkelighed,
som bl.a. motiveredes med en vis Iusikkerhed
overfor, om der dermed pålægges forskerne op-
gaver og afgørelser, som i virkeligheden påhvi-
ler de bevilgende politiske myndigheder, og
som disse må være ansvarlige for.

36. Konferencens forløb og den offentlige
debat vedrørende disse spørgsmål bekræftede
Iudvalgets forhåndsindtryk af, at de rejste pro-
blemer optager vide kredse. Karakteristisk har
det dog været, at de enkelte interesserede grIup-
per hovedsageligt har beskæftiget sig med for-
holdene inden for en afgrænset del af det sam-
lede forskningsområde, hvortil staten stiller
midler til rådighed, og kIun i mindre grad har
anlagt et helhedssynspIunkt på problemets admi-
nistrative og finansieringsmæssige sider, således
som det er opgaven for nærværende Iudvalg.

D. Udvalgets forslag.

37. Det er Iudvalgets opfattelse, bekræftet
gennem den førte debat, at der er et betydeligt
behov for gensidig orientering om og samord-
ning af aktiviteten på de enkelte forskningsom-
råder. Dette gælder såvel inden for læreanstalts-
området som for den samlede forskning.

38. Udvalget har, jfr. bemærkningerne herom
foran i kapitel V, ikke ment, at der er behov for
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inden for læreanstalterne at etablere særlige
samarbejdsIudvalg med henblik på Iuniversiteter-
nes og de højere læreanstalters forskningsvirk-
somhed isoleret betragtet.

Man er derimod af den opfattelse, at det vil
være af stor betydning for det enkelte forsk-
ningsområde som helhed og for bedømmelsen
af dets problemer, at der for hvert område eta-
bleres samarbejdsorganer med fællesovervejeiser
og fælles optræden som formål, Iuanset om om-
rådets forskning foregår ved læreanstaltsinstitIut-
ter, på statslige eller ikke-statslige laboratorier, i
særlige forskergrIupper o.s.v.

Udvalget finder, at det ligger Iuden for dets
natIurlige opgave at tage initiativet til etablering
af sådanne faglige forskningsorganer; denne
opgave kan - i hvert fald indtil videre - mest
hensigtsmæssigt varetages af forskerne selv in-
den for vedkommende område og på deres ini-
tiativ. Man henviser også til pIunkt 43 nedenfor
om området for det foreslåede fællesorgan ved-
rørende den samlede forskning.

Udvalget er bekendt med, at der inden for
flere begrænsede forskningsområder er dannet
eller er ved at blive dannet samarbejdsgrIupper
eller -Iudvalg. Som eksempler herpå kan nævnes,
at der med Iudgangsinitiativ fra Dansk medi-
cinsk Selskab er ved at blive dannet en medi-
cinsk forskningskomité med repræsentation for
de kliniske specialselskaber og grIundvidenska-
ben med henblik på økonomisk støtte, koordina-
tion og initiativ til særlige opgaver inden for
lægevidenskaben; vedrørende økonomisk forsk-
ning er beslIuttet oprettet et særligt fællesIudvalg
med repræsentanter for en række institIutter og
institIutioner; og et videnskabeligt selskab er
dannet som koordinerende centralorgan for psy-
kologien med henblik på dette fags Iudbygning
og samarbejde med forskningsråd for andre vi-
denskaber.

39. Som det fremgår af redegørelsen Iunder
pIunkterne 17-20 oven for, findes der i Dan-
mark, i modsætning til hvad tilfældet er i en
række andre lande, kIun i begrænset omfang
egentlige statslige forskningsråd med den op-
gave at være såvel planlæggende som initiativ-
tagende inden for et bredere forskningsområde
samtidig med, at rådet selv disponerer over mid-
ler til forskningsformål.

Det mest fremtrædende eksempel herhjemme
på et sådant forskningsråd er Danmarks teknisk-
videnskabelige Forskningsråd, som — kombine-
ret med Statens teknisk-videnskabelige Fond -

har vist sig at Iudgøre en særdeles hensigtsmæs-
sig organisationsform.

UniversitetsadministrationsIudvalget har dog
ikke ment at bIurde tage initiativet til etablering
af yderligere statslige forskningsråd, placeret på
trinet mellem forskningsområderne og fagmini-
sterierne, men har fIundet det rimeligt at lade et
sådant initiativ Iudspringe enten fra de af for-
skerne selv oprettede samarbejdsIudvalg og
-grIupper eller fra det rådgivende fællesorgan,
man nedenfor foreslår oprettet i direkte tilknyt-
ning til Iundervisningsministeriet.

For så vidt angår de statslige videnskabelige
fonde, er det Iudvalgets indtryk, at den form,
hvorIunder såvel Statens almindelige Viden-
skabsfond som Statens teknisk-videnskabelige
Fond virker, har fIungeret til almindelig tilfreds-
hed. Man finder dog anledning til at pege på,
at der ikke foreligger nogen helt klar kompeten-
ceafgrænsning mellem de to fonde, og at det
formentlig i forbindelse med en overvejelse af
dette spørgsmål bIurde Iundersøges, om der ikke
samtidig vil være mIulighed for at gennemføre
en forenkling af antallet af kommissioner og be-
styrelser Iunder de to fonde. Udvalget henleder
yderligere opmærksomheden på, at det forment-
lig ville være en smidigere ordning, om Viden-
skabsfondet (og tilsvarende gælder for Rask-
Ørsted Fondet) fik den årlige beløbsramme
fastsat på finanslov, således som tilfældet er for
Statens teknisk-videnskabelige Fond.

1°. Forskningens FællesIudvalg.
40. Udvalget er Iunder sine fortsatte over-

vejelser også efter forskningskonferencen blevet
bestyrket i sin opfattelse af, at der foreligger et
stærkt behov for et organ, som kan medvirke
ved tilvejebringelsen af samlede oversigter over
forskningens midler og behov samt bistå ved be-
lysningen af disse behov og forskningens pro-
blemer i øvrigt i forhold til regering og folke-
ting.

41. Denne opgave varetages efter Iudvalgets
opfattelse mest hensigtsmæssigt af et permanent
Iudvalg med deltagelse af aktive forskere, og så-
ledes at det fornødne grIundmateriale m.v. for-
Iudsættes tilvejebragt gennem et særligt sekreta-
riat.

42. UniversitetsadministrationsIudvalget fore-
slår derfor, at der nedsættes et sådant Iudvalg, i
det efterfølgende betegnet som Forskningens
FællesIudvalg (FFU).
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I de følgende afsnit vil man redegøre nærme-
re for de tanker, Iudvalget har gjort sig med
hensyn til FFU's virksomhed, dets størrelse og
sammensætning m.v. Udvalget lægger dog vægt
på, at rammerne for FFU og dets virksomhed
ikke fastlægges for stramt fra starten, idet man
må finde det af afgørende betydning, at det nye
organ finder sin endelige form og indhold gen-
nem de første års praktiske virke. Udvalgets ne-
dennævnte bemærkninger fremsættes med dette
forbehold.

a. Opgaver henhørende Iunder FFU og dets
sekretariat.

43. FællesIudvalgets hovedopgave bør være at
rådgive regering og folketing i forskningsanlig-
gender Iud fra almene synspIunkter. Det skal dra-
ge omsorg for, at den samlede forsknings sitIua-
tion, dens behov og dens problemer, fremtræder
belyst bedst mIuligt til brIug ved de bestemmende
myndigheders overvejelser af statens indsats på
forskningsområdet som helhed og af indsatsens
fordeling på forskellige forskningsfelter. Udval-
get bør endvidere stå til rådighed med vejled-
ning for andre institIutioner og organer, der
beskæftiger sig med forskningsadministrative
spørgsmål.

FFU forIudsættes at kIunne tage selvstændigt
initiativ på disse områder, men bør ikke selv
medvirke ved administrationen af institIutter,
konkrete forskningsprojekter eller støttemidler
til forskningen.

FFU bør ligeledes være initiativtagende med
hensyn til forskningsorganisationens hensigts-
mæssige opbygning, herIunder også med henblik
på eventIuel oprettelse af nye forskningsråd og
fonde i det omfang, behov herfor findes at fore-
ligge, eller ved ændring af de regler, som gæl-
der for fondenes virksomhed.

44. Til brIug for sin virksomhed bør Iudvalget
ved sit sekretariat søge tilvejebragt oversigts-
materiale vedrørende den samlede forsknings-
virksomhed i Danmark, de midler der står til
rådighed herfor og kanalerne, ad hvilke de
ydes, forskningspersonalets omfang og behovet
for sådant, de administrative problemer i for-
bindelse med forskningen og investeringsbeho-
vene med hensyn til bygninger, apparatIur m.v.
Det må forIudses at være forbIundet med betyde-
lige vanskeligheder at tilvejebringe dette grIund-
materiale, og der må Iunder alle omstændighe-
der påregnes at hengå en ikke Iubetydelig tid,
inden det kan fremlægges i en så Iudtømmende

og velIunderbygget stand, at det fIuldt Iud kan
nyttiggøres for Iudvalgets overvejelser. Udvalget
bør have frihed til selv at afgøre, i hvilket om-
fang det finder at kIunne rådgive med hensyn
til de anliggender, hvorom dets Iudtalelse måtte
ønskes.

45. På grIundlag af allerede foreliggende eller
af Iudvalgets sekretariat selv foretagne Iunder-
søgelser bør FFU medvirke til at belyse det ind-
byrdes samspil mellem forskningens hovedom-
råder og den enkelte forskers afhængighed af
den forskning, der Iudføres på andre fagområ-
der. Der bør herved tilstræbes en mere præcis
Iudredning af, hvorledes Iudviklingen af bestem-
te videnskabelige områder er betinget af en ind-
sats på andre områder, bl.a. med henblik på at
fremme forståelsen af den balance, der må sø-
ges opnået i den samlede indsats af penge og
personel ved forskningens Iudbygning.

FFU bør endvidere søge at tilvejebringe ma-
teriale til belysning af forskningens placering
inden for den samlede samfIundsIudvikling,
navnlig med henblik på dens sammenhæng med
væksten i erhvervene og med Iundervisnings- og
Iuddannelsesvæsenet samt dens betydning for
løsning af forskellige sociale, kIultIurelle og an-
dre offentlige opgaver.

FFU bør søge at formIulere retningslinier for
dansk deltagelse i og bidrag til internationale
samarbejdsorganisationer vedrørende forskning
og fælles forskningsaktiviteter Iunder iagttagelse
bl.a. af Iudviklingstendenserne i de store indIu-
strilande.

FFU bør søge at belyse samspillet mellem of-
fentlig og privat finansieret forskning.

46. FFU's virksomhed må bygge på et omfat-
tende sekretariatsarbejde, og det vil være blandt
FFU's opgaver i vidt omfang at vejlede sekre-
tariatet ved opgavernes formIulering og løsning
samt senere at gennemgå og Iuddrage konklIusio-
nerne heraf. Sekretariatet vil formentlig i nogen
Iudstrækning kIunne basere sig på materiale, som
tilvejebringes gennem de bestående råd, fonde
m.v., og må i øvrigt have et nært samarbejde
med sekretariatet for det permanente planlæg-
ningsIudvalg og Iundervisningsministeriets øko-
nomisk-statistiske konsIulent.

Der bør også gennem samarbejde mellem
FFU og planlægningsIudvalget gøres forsøg på
at foretage samlede vIurderinger på længere sigt,
bl.a. med henblik på at sammenholde forsknin-
gens personalebehov med Iuddannelseskapacite-
ten inden for de forskellige fag.
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b. FFU's placering, størrelse og sammensætning.
47. FFU placeres efter Universitetsadministra-
tionsIudvalgets opfattelse mest hensigtsmæssigt
Iunder Iundervisningsministeriet, i nær tilslIutning
til dette ministeriIums planlægningssektion. Man
lægger i denne forbindelse afgørende vægt på,
at det permanente planlægningsIudvalg for Iuni-
versiteterne og de højere læreanstalter - bl.a.
Iunder hensyn til sikringen af størst mIulig sam-
menhæng i Iuddannelsessystemets opbygning -
er placeret Iunder Iundervisningsministeriet, og
at FFU Iunder hensyn til det nære samspil mel-
lem læreanstaltsIudbygningen og forskningsvirk-
somheden på læreanstaltsområdet bør være pla-
ceret i nær tilknytning til planlægningsIudvalget.
Der tilvejebringes endvidere herigennem mIulig-
hed for, at FFU's sekretariatsforretninger kan
henlægges til Iundervisningsministeriets departe-
ment, således som det er foreslået med hensyn
til planlægningsIudvalgets sekretariat. Dette in-
debærer, at de to sekretariatsfIunktioner vil kIun-
ne Iudføres i nært samarbejde.

Der er herved alene tænkt på FFU's organi-
satoriske tilhørsforhold. Som det er fremgået af
de forIudgående afsnit, bør FFU's virksomhed
principielt omfatte al forskning, Iuanset dennes
ministerielle ressort.

48. Vedrørende sammensætningen må der
lægges vægt på, at FFU bliver så alsidigt og
Iuafhængigt, at dets vejledning kan fremtræde
med fornøden styrke. Afgørende herfor vil efter
UniversitetsadministrationsIudvalgets opfattelse
tillige være, at antallet af medlemmer bliver ret
begrænset. Medlemmerne bør vælges Iud fra
faglige kvalifikationer med samtidig hensynta-
gen til deres interessesfæres bredde. De forIud-
sættes i FFU at fIungere som helt personlige
medlemmer og ikke som repræsentanter for in-
stitIutioner, organisationer, interessegrIupper eller
lignende.

49. Medlemmerne af FFU bør på den angivne
baggrIund Iudvælges inden for følgende 3 hoved-
grIupper: forskningen, erhvervslivet og central-
administrationen.

Antallet af medlemmer bør i nogen grad bero
på de erfaringer, som indhøstes. Universitets-
administrationsIudvalget ville finde det rimeligt
indtil videre at fastsætte fællesIudvalgets med-

lemstal til indtil 15, og at man ved Iudvælgelsen
sigter imod en fordeling på de ovennævnte
grIupper således: 7 forskere, 3—4 medlemmer fra
erhvervslivet og 3-4 fra centraladministrationen.
Det Iunderstreges, at disse tal alene bør ses som
et Iudtryk for den indsigt, det må findes rimeligt
at have repræsenteret i Iudvalget, og at specielt
antallet af forskere må ses Iunder hensyn hertil.
Såfremt formanden for planlægningsIudvalget
ikke i forvejen måtte være blandt de Iudpegede,
vil det formentlig være hensigtsmæssigt, at med-
lemskredsen Iudvides til også at omfatte den på-
gældende.

Medlemmerne foreslås beskikket af Iundervis-
ningsministeren for perioder af f.eks. 3 år og
således, at der fastlægges en ordning, hvorefter
medlemmerne ikke afgår samtidigt. Udvalgets
formand forIudsættes Iudpeget af Iundervisnings-
ministeren.

Det vil formentlig være ønskeligt, at institIu-
tioner, råd, videnskabelige akademier og selska-
ber m.v., som finder at kIunne pege på egnede
emner til fællesIudvalget, får lejlighed til at gøre
ministeren bekendt hermed, inden Iudvalget ned-
sættes, men man finder, bl.a. Iunder hensyn til
medlemmernes helt personlige beskikkelse, at
der ikke bør være tale om en egentlig indstil-
lingsret. Før nye beskikkelsesperioder vil det
være rimeligt, at også FFU selv bringer perso-
ner i forslag over for ministeren.

Medlemmerne for centraladministrationen
forIudsættes normalt Iudpeget af henholdsvis Iun-
dervisningsministeriet, ministeriet for kIultIurelle
anliggender og finansministeriet.

2°. Konferencer for særlige tilfælde.
50. Det kan endvidere være af værdi, at

medlemmer af FFU såvel som af forskningsråd
og -fonde m.v., altså en videre kreds end den,
der direkte har sæde i FFU, Iundertiden mødes
for at drøfte aktIuelle forskningsproblemer og
forskningspolitiske spørgsmål med ministre og
fremtrædende repræsentanter i øvrigt for det
politiske liv og for erhvervslivet. Det vil være
natIurligt, at FFU - i det omfang, der findes
behov herfor — foranlediger sådanne forsk-
ningskonferencer o.lign. afholdt, men man stil-
ler ikke forslag om, at sådanne drøftelser skal
indgå i den formelt tilrettelagte organisation.
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VIL SAMMENFATNING
1. Udviklingen inden for Iuddannelsesvæse-

net i de senere år har gjort det nødvendigt at
tage Iuddannelsesadministrationen op til over-
vejelse med henblik på en tilpasning af det ad-
ministrative apparat til de krav, som Iudviklin-
gen inden for alle Iuddannelsesområder har ført
med sig. I 1962 stillede AdministrationsIudval-
get af 1960 i sin betænkning nr. 301/1962 for-
slag om en ændret opbygning af Iundervisnings-
ministeriets administration af skoleområderne,
som var henlagt til ministeriets 1. departement.
I væsentlig overensstemmelse med dette forslag
gennemførtes 1. april 1963 en omfattende ny-
ordning af Iundervisningsministeriets 1. departe-
ment og de hertil knyttede pædagogiske konsIu-
lentembeder. Nyordningen omfattede ikke mini-
steriets 2. departement, hvorIunder henhører ad-
ministrationen af Iuniversiteterne og de højere
læreanstalter m.v. samt ministeriets internatio-
nale forbindelser.

AdministrationsIudvalget af 1960 havde, for
så vidt angår administrationen af de højere Iud-
dannelser, ment, at der gjorde sig en række sær-
lige forhold gældende, som begrIundede, at Iud-
valget ikke så sig i stand til at tage stilling til,
om den for Iundervisningsministeriets 1. depar-
tement foreslåede direktoratsordning bIurde
overføres til 2. departements område. Admini-
strationsIudvalget foreslog derfor nedsat et sær-
ligt Iudvalg, nærværende Universitetsadministra-
tionsIudvalg, med den opgave at overveje spørgs-
målet om de administrative forhold for Iuniver-
siteterne og de højere læreanstalter og i denne
forbindelse det administrative forhold til Iunder-
visningsministeriet.

2. I nærværende betænkning I omhandles
Iudvalgets overvejelser og forslag vedrørende
forholdet imellem Iundervisningsministeriet og
Iuniversiteterne og de højere læreanstalter og vis-
se sider af forholdet mellem disse indbyrdes.
Endvidere har Iudvalget i disse overvejelser ind-
draget spørgsmålet om forskningens administra-
tive problemer. I betænkningens 2. del agter Iud-
valget at gå nærmere ind på spørgsmålet om
læreanstalternes interne administrative forhold.

Udvalget har ikke set det som sin opgave at
behandle spørgsmålet om den interne organisa-
tion af Iundervisningsministeriets 2. departe-
ment.

3. For så vidt angår det administrative for-
hold imellem Iundervisningsministeriet og de hø-

jere læreanstalter og mellem disse indbyrdes,
har Iudvalget først overvejet betimeligheden af
imellem departementet og de Iunderliggende in-
stitIutioner at etablere et selvstændigt administra-
tivt mellemorgan, et direktorat eller et kansler-
embede, som tillige kan virke som koordine-
ringsinstans.

Hvad enten et sådant mellemorgan - i lighed
med den ordning, der er trIuffet for skoleområ-
dernes vedkommende — etableres som et direk-
torat inden for Iundervisningsministeriet eller
som et organ Iuden for dette, men over de en-
kelte læreanstalter, har Iudvalget ikke fIundet en
sådan ordning hensigtsmæssig for de højere
Iuddannelsers vedkommende.

4. Udvalget foreslår derfor en påkrævet af-
lastning af det ministerielle departement gen-
nemført ved at Iudskille en række forvaltnings-
fIunktioner, som på andre områder er henlagt til
direktorater, til Iudførelse ved læreanstalterne
selv. Læreanstalternes administrationsapparat må
styrkes i overensstemmelse hermed. Udvalget
peger på, at man i Iudvalgets fortsatte drøftelser
- i forbindelse med betænkning II — vil gå nær-
mere ind på spørgsmålet om, hvorvidt og i så
fald i hvilket omfang visse sagsområder med
fordel kan Iudskilles til fælles behandling og
ekspedition for flere eller eventIuelt alle lære-
anstalter. Et mindretal (Vagn Jensen) finder
det ønskeligt allerede på nIuværende tidspIunkt
at præcisere, at en sådan løsning er sandsynlig,
og at det derfor er for tidligt at låse sig fast på
den opfattelse, at selve koordineringsopgaverne
ikke helt eller delvis kan løses tilfredsstillende
af en fællesadministration.

5. Udvalget foreslår, at der med henblik på
tværgående faglig og administrativ koordine-
ring etableres et antal samarbejdsorganer på
læreanstaltsniveaIuet.

6. Vedrørende Iundervisnings- og eksamens-
problemer foreslås således oprettet 5 faglige
samarbejdsIudvalg omfattende følgende faglige
hovedområder:

1. HIumanistiske fag, herIunder teologi
og de kIunstneriske Iuddannelser;

2. SamfIundsvidenskaberne;
3. SIundhedsvidenskaberne, herIunder læ-

gevidenskab, odontologi, farmaci, ve-
terinærvidenskab ;
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4. NatIurvidenskaberne;
5. De tekniske videnskaber.

De enkelte Iudvalg foreslås sammensat af re-
præsentanter for lærerne ved sådanne fakIulteter
eller læreanstalter, som har tilknytning til det
pågældende hovedområde. Det foreslås endvi-
dere, at de stIuderende skal være repræsenteret i
Iudvalgene. De faglige samarbejdsIudvalg skal
ifølge Iudvalgets forslag først og fremmest be-
skæftige sig med gensidig orientering om bevil-
lingsansøgninger, med nydannelser og anliggen-
der af større rækkevidde, forslag til nye stIudie-
ordninger, oprettelse af nye professorater og
institIutioner, større apparatIuranskaffelser,
spørgsmålet om efterIuddannelse og om Iud jæv-
nende fordeling af stIudenterne imellem forskel-
lige læreanstalter m.v. De faglige samarbejds-
Iudvalg, som det i en række anliggender bør
være obligatorisk for Iuniversiteter og læreanstal-
ter at gøre brIug af, bør ikke have adgang til
at gribe ind i Iuniversiteternes eller læreanstal-
ternes kompetenceområde, ligesom der ikke for-
Iudsættes nogen formel kommIunikation imellem
ministeriIum og Iudvalgene Iuden om den kompe-
tente Iuniversitets- eller læreanstaltsmyndighed.
ResIultatet af Iudvalgsforhandlingerne forIudsæt-
tes således at indgå i vedkommende læreanstalts
endelige overvejelser, og i tilfælde, hvor det
drejer sig om anliggender, hvorom indstilling
afgives til ministeriet, bør det af indstillingen
fremgå, at sagen har været Iunderkastet koordi-
nerende overvejelser, og hvilke synspIunkter,
der herIunder er fremkommet.

7. UniversitetsadministrationsIudvalget finder
endvidere, at det vil være hensigtsmæssigt at
etablere et administrativt samarbejdsIudvalg med
deltagelse af repræsentanter for de enkelte lære-
anstalter. Forslag herom vil blive behandlet i
Iudvalgets betænkning II.

8. De bestående Iuofficielle rektormøder fore-
slås videreført som et rektorkollegiIum, hvis
virksomhed først og fremmest skal tage sigte på
gensidig orientering.

9. Med henblik på en intensivering af plan-
lægningsvirksomheden har Iudvalget foreslået
etableret et planlægningsIudvalg for Iudbygnin-
gen af Iuniversiteterne og de højere læreanstal-
ter med tilknytning til en planlægningsafdeling
eller -sektion, som forIudsættes oprettet i Iunder-
visningsministeriet. PlanlægningsIudvalget er nIu

blevet lovfæstet ved lov nr. 190 af 4. jIuni
1964 om oprettelse af et Iuniversitet i Odense.
I lovens § 3 er det bestemt, at planlægningsIud-
valget har til »opgave at yde vejledning ved
planlægningen af den videre Iuniversitets- og
læreanstaltsIudbygning«; det bestemmes endvi-
dere, at »Iundervisningsministeren fastsætter de
nærmere bestemmelser om Iudvalgets sammen-
sætning, hovedretningslinjerne for dets arbejde
m.m.«

PlanlægningsIudvalget forIudsættes af Univer-
sitetsadministrationsIudvalget etableret som et
rådgivende organ for den planlægningsvirksom-
hed, som i første række vil finde sted i Iunder-
visningsministeriet. I denne virksomhed bør ef-
ter Iudvalgets opfattelse bl.a. indgå en vIurdering
af det samlede behov for Iundervisnings- og
forskningskapacitet og af, om behovene mest
hensigtsmæssigt søges dækket ved bestående
læreanstalter eller gennem oprettelsen af nye.
Endvidere bl.a. spørgsmål angående sammen-
hæng imellem forskellige stIudieretninger både
indbyrdes og som led i det øvrige Iuddannelses-
system og spørgsmål angående oprettelse af nye
stIudieretninger. Planlægningen forIudsættes at
omfatte såvel langsigtede Iudbygningsplaner som
mere kortsigtede programmer for f.eks. 5- eller
3-årige perioder, herIunder driftsbIudgetter, lige-
som det forIudsættes, at planerne løbende jIu-
steres.

PlanlægningsIudvalget skal kIunne stå til rå-
dighed også for andre fagministerier, og dets
virksomhed bør kIunne Iudstrækkes til også at
omfatte Iuddannelser, som har en nær sammen-
hæng med de som højere Iuddannelser traditio-
nelt benævnte.

Man har lagt vægt på, at planlægningsIudval-
get sammensættes med repræsentation såvel for
de respektive hovedfagområder som for de hø-
jere læreanstalters ledelse. I overensstemmelse
hermed foreslås planlægningsIudvalget sammen-
sat på den måde, at der først Iudpeges 7 repræ-
sentanter for rektorembederne efter indstilling
fra rektorkollegiet, hvorpå Iudvalget sIuppleres
med repræsentanter for de af følgende hoved-
fagområder, som ikke er dækket af de Iudpegede
repræsentanter for rektorembederne: a. hIumani-
stiske fag, b. samfIundsvidenskaber, c. lægevi-
denskab — odontologi — farmaci, d. natIurviden-
skab, e. tekniske fag og f. veterinær- og jord-
brIugsfag. Også de faglige repræsentanter fore-
slås Iudpeget efter indstilling fra rektorkollegiet.
Administratorembederne ved Iuniversiteterne og
de højere læreanstalter foreslås repræsenteret
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med i ait 2 medlemmer. Endvidere foreslås
Danske StIuderendes Fællesråd repræsenteret
med 1 medlem og centraladministrationen med
mindst 3 medlemmer, hvoraf formentlig 1 fra
Iundervisningsministeriet, 1 fra ministeriet for
kIultIurelle anliggender og 1 fra finansministe-
riet. Det samlede medlemstal bliver herefter ca.
18, som - med henblik på at kIunne afbøde
eventIuelle skævheder i den faglige sammensæt-
ning - bør kIunne Iudvides med nogle få med-
lemmer efter Iundervisnngsministerens valg.

Der forIudsættes stillet et sekretariat til Iudval-
gets rådighed. SekretariatsfIunktionen foreslås
varetaget i Iundervisningsministeriets departe-
ment.

10. For så vidt angår forskningens admini-
strative organisation foreslår Iudvalget oprettet
et Forskningens FællesIudvalg (FFU), der skal
være rådgivende for regering og folketing i
forskningsanliggender Iud fra almene synspIunk-
ter. FFU skal drage omsorg for, at den samlede
forskningssitIuation, dens behov og dens proble-
mer, fremtræder belyst bedst mIuligt til brIug
ved offentlige myndigheders overvejelser af sta-
tens indsats på forskningsområdet som helhed
og indsatsens fordeling på forskellige forsk-
ningsfelter. Udvalget forIudsættes at kIunne tage
selvstændigt initiativ på disse områder, men bør
ikke selv medvirke ved administrationen af in-
stitIutter, konkrete forskningsprojekter eller støt-
temidler til forskningen. Til Iudvalget foreslås
knyttet et sekretariat, der til støtte for Iudvalgets
virksomhed skal søge tilvejebragt oversigtsmate-
riale vedrørende den samlede forskningsvirk-
somhed i Danmark, de midler, der står til rådig-

hed herfor og kanalerne, ad hvilke de ydes,
forskningspersonellets omfang og behovet for
sådant, de administrative problemer i forbindel-
se med forskningen og investeringsbehovene
med hensyn til bygninger, apparatIur m.v. Ud-
valget må dog have frihed til selv at afgøre, i
hvilket omfang, det finder at kIunne rådgive
med hensyn til de anliggender, hvorom dets Iud-
talelse måtte ønskes. Udvalget skal kIunne være
initiativtagende med hensyn til den hensigts-
mæssige indretning af forskningsorganisationen,
herIunder også med henblik på eventIuel opret-
telse af nye forskningsråd og på effektivisering
af fondsvirksomheden.

FFU foreslås placeret Iunder Iundervisnings-
ministeriet i nær tilslIutning til dettes planlæg-
ningssektion, som også forIudsættes at skIulle
varetage Iudvalgets sekretariatsforretninger. FFU
foreslås sammensat af indtil 15 medlemmer,
heraf 7 forskere, 3-4 med tilknytning til er-
hvervslivet og 3-4 fra centraladministrationen.
Medlemmerne bør ikke repræsentere institIutio-
ner, interessegrIupper el.lign., men fIungere som
helt personlige medlemmer og Iudvælges Iud fra
faglige kvalifikationer. Medlemmerne forIudsæt-
tes beskikket af Iundervisningsministeren for pe-
rioder af f.eks. 3 år. Formanden foreslås Iudpe-
get af Iundervisningsministeren.

UniversitetsadministrationsIudvalget Iudtaler
sig endelig for afholdelse af lejlighedsvise mø-
der mellem medlemmer af FFU, medlemmer af
de forskellige forskningsråd og -fonde m.v. og
repræsentanter for erhvervslivet og det politiske
liv, med henblik på drøftelse af aktIuelle forsk-
ningsproblemer og forskningspolitiske spørgs-
mål.
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Bilag 1

Det svenske forslag vedrørende Iuniversitetsvæsenets fremtidige organisation

Ved proposition nr. 50 af 6. marts 1964 er
der for den svenske rigsdag fremsat forslag an-
gående Iuniversiteternes og de højere læreanstal-
ters organisation og forvaltning m.m.

I oversættelse følger den i propositionens
indledning optagne oversigt over forslagets ho-
vedindhold:

I propositionen fremlægges forslag dels ved-
rørende organisationen af Iuniversitetets/højsko-
levæsenets centrale styrelse, dels de enkelte Iuni-
versiteters og højskolers organisation og for-
valtning. Endvidere fremlægges forslag vedrø-
rende den fornødne personaleorganisation for
de forskellige forvaltningsenheder.

For Iuniversitetets/højskolevæsenets centrale
styrelse foreslås oprettet et nyt embede, benævnt
Iuniversitetskans lerembedet. Ifølge forslaget skal
Iunder dette embede henhøre de læreanstalter,
som nIu er Iunderlagt kansleren for rigets Iuniver-
siteter, overstyreisen for de tekniske højskoler
og styrelsen for det farmaceIutiske institIut.

Chefen for Iuniversitetskanslerembedet skal
ifølge forslaget være en af Kongen Iudnævnt
Iuniversitetskansler. Indenfor embedet foreslås
nedsat fem »fakIultetsberedninger«, hvis opgave
bliver at varetage planlægningsarbejdet for Iuni-
versiteternes og højskolernes fortsatte Iudbyg-
ning. Medlemmerne af fakIultetsberedningerne
foreslås beskikket af Kongen til dels efter ind-
stilling fra vedkommende fakIulteter. Universi-
tetskansleren skal være formand for embedets
styrelse, som herIudover skal bestå af fakIultets-
beredningernes formænd samt yderligere tre
medlemmer.

Ved Iuniversitetskanslerembedet skal ifølge
forslaget være et planlægningskontor, et Iuddan-
nelseskontor, et administrativt kontor og en ra-
tionaliseringsgrIuppe.

Aftagerinteresserne med hensyn til den aka-
demiske Iuddannelses indhold og organisation
repræsenteres ifølge forslaget dels i fakIultets-
beredningerne, dels gennem særlige Iuddannel-
sesråd, der foreslås at skIulle træde i stedet for
bl.a. de tekniske højskolers nIuværende afde-
lingsråd. Uddannelsesrådene skal som hoved-
regel være centrale i stedet for som nIu lo-
kalt tilknyttet. Undtagelser herfra gøres med

hensyn til råd for civiløkonomIuddannelsen.
Tandlægehøjskolerne i Stockholm og Malmø

foreslås inkorporeret i henholdsvis det karolin-
ske institIut og Iuniversitetet i LIund. Der foreslås
trIuffet principbeslIutning om, at også det farma-
ceIutiske institIut på et senere tidspIunkt skal in-
korporeres i en større læreanstalt, enten Iuniver-
sitetet i Uppsala eller det karolinske institIut.

Visse ændringer i fakIultetsinddelingen fore-
slås, således at samfIundsvidenskabelige fakIulte-
ter oprettes Iunder Iuniversiteterne i Uppsala,
LIund, Göteborg og Stockholm. Odontologiske
fakIulteter skal ifølge forslaget etableres ved Iuni-
versiteterne i LIund og Umeå samt ved det karo-
linske institIut. Det nIuværende økonomiske fa-
kIultet i LIund foreslås indlemmet i det nye sam-
fIundsvidenskabelige fakIultet dér. Universitetet i
Umeå skal indtil videre have et Iudelt filosofisk
fakIultet.

Hver enkelt læreanstalt foreslås stillet Iunder
ledelse af et konsistoriIum, bestående af en valgt
rektor som formand og som medlemmer bl.a.
fakIulteternes dekaner. Hver læreanstalts cen-
trale forvaltning skal ifølge forslaget ledes af
én chef. For styrelsen af de største forvaltnings-
apparater — ved Iuniversiteterne i Uppsala og
LIund - foreslås etableret embeder som Iuniver-
sitetsråder. Til ledelsen af de øvrige læreanstal-
ters administration foreslås kontorchefembeder.
Universitetsråderne skal tillige være medlemmer
af vedkommende konsistoriIum. Ved hver af de
største læreanstalter skal ifølge forslaget være et
Iuddannelseskontor og et administrativt kontor.
De øvrige læreanstalters administration foreslås
organiseret efter tilsvarende principper.

En aflastning af forskningspersonalets admi-
nistrative arbejdsbyrde tilstræbes. En ny insti-
tIutionsinddeling imødeses, omfattende en sam-
menlægning af flere enkeltprofessorinstitIutter
til større enheder. Hvert enkelt institIut skal for-
valtes af en præfekt, som i alle vigtige sager
skal rådføre sig med et institIutkollegiIum.

Det totale bevillingsbehov for den nye orga-
nisation anslås for bIudgetåret 1964/65 til
10.633.000 sv.kr., hvilket sammenholdt med
bevillingerne til samme formål i bIudgetåret
1963/64 betyder en forøgelse med 5.157.000
sv.kr.
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Bilag 2

Den svenske forskningsberednings organisation og virksomhed

Den 14. december 1962 traf den svenske re-
gering beslIutning om nedsættelse af en »forsk-
ningsberedning« for samråd om Iudformningen
af den langsigtede forskningspolitik i Sverige.
I det beredningen givne kommissoriIum anføres
bl.a.:

»Forskningen og det indIustrielle Iudviklings-
arbejde er af afgørende betydning for vort øko-
nomiske, sociale og kIultIurelle fremskridt. Både
staten og det private erhvervsliv har i de senere
år stærkt forøget sine ydelser til forskningen.
Den internationale videnskabelige og tekniske
Iudvikling forløber overordentlig hIurtigt, og det
gælder for et lille land som vort - med begræn-
sede personelle ressoIurcer — nøje at følge med i
denne Iudvikling. Vi må kIunne vIurdere, på hvil-
ke felter den svenske forskningsindsats bør sæt-
tes ind, og det er i denne forbindelse vigtigt at
få tilvejebragt en samordning af statens og er-
hvervslivets indsats på forskellige forsknings-
områder. Beredningens opgave skal natIurligvis
ikke være at søge at dirigere den frie, videnska-
belige forskning, men derimod at Iudfylde det
behov for samråd mellem regeringen og for-
skerne, som der længe har været Iudtalt ønske
om.«

Forskningsberedningen består af 30 medlem-
mer med statsministeren som formand. Med-
lemmerne er 5 ministre (finans-, Iundervis-
nings-, forsvars-, landbrIugs- og handelsministe-
ren), 16 videnskabsmænd, repræsenterende for-
skellige forskningsområder, samt et antal repræ-
sentanter for erhvervslivet.

Fem af medlemmerne Iudgør sammen med
repræsentanter for Iundervisnings- og handels-
ministeriet en arbejdsgrIuppe, som har til op-
gave at forbehandle spørgsmål af betydning for
regeringen ved Iudformningen af forsknings-
politikken. ArbejdsgrIuppen skal desIuden følge
den internationale Iudvikling inden for viden-
skaben og tage ethvert spørgsmål af principiel
karakter op til Iundersøgelse. Den skal endelig
forberede overvejelserne i beredningens plenIum
ved at Iudarbejde materiale som grIundlag for
drøftelserne. Også arbejdsgrIuppen er Iunderlagt
statsministerens formandskab.

Af beretningen for 1963 fremgår det, at be-
redningen har afholdt 2 møder i det pågælden-
de år, medens arbejdsgrIuppen er trådt sammen
9 gange.
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