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Bilag om Rådet for Teknologi og Innovation1
Rådet for Teknologi og Innovation (RTI) er lovfæstet i lov nr. 419 af 6. juni 2002 om teknologi og innovation.
RTI arbejder for at styrke den fremtidige vækst og innovation i erhvervslivet. Rådet rådgiver videnskabsministeren om teknologi- og innovationspolitik og administrerer de initiativer, som henlægges til rådet af videnskabsministeren.
Rådet har til opgave at fremme:
•
•
•
•
•

Samarbejde og formidling af viden mellem forskere, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, teknologiske serviceinstitutter, videninstitutioner og virksomheder.
Innovation, udvikling, spredning, udnyttelse og kommercialisering af forskningsresultater, ny teknologi, organisatorisk og markedsmæssig viden.
Tilgang og udvikling af viden- og teknologibaserede virksomheder.
Innovation og tilførsel af kapital og kompetence til viden- og teknologibaserede virksomheder.
Internationalt samarbejde om udnyttelsen af viden og teknologi.

Rådet skal rådgive videnskabsministeren vedrørende lov om teknologioverførsel ved offentlige forskningsinstitutioner (”tech-trans-loven”), og rådet er dermed koordinerende instans for alle de initiativer (innovationsmiljøer, teknologioverførselsenheder, projektbevillinger til teknologioverførsel osv.), der vedrører kommercialisering af forskningsresultater
mv. i de tidlige faser.
Rådet består af en formand og otte medlemmer, der tilsammen dækker ekspertise inden
for ovennævnte områder. Videnskabsministeren udpeger formand og medlemmer i deres
personlige egenskab for en periode af tre år. Genudpegning kan ske én gang. Videnskabsministeriet er sekretariat for rådet.
Rådets medlemmer er:
•
•
•
•
•
•

Adm. direktør Lars Mikkelgaard-Jensen (formand)
Vicedirektør Ane Buch (næstformand)
Forbundsformand Thorkild E. Jensen
Direktør Ole Juul Jørgensen
Rektor Henrik Toft Jensen
Koncerndirektør Carl Christian Nielsen

1 Dette bilag er udarbejdet af Sekretariatet for ministerudvalget for Danmark i den globale økonomi. Bilaget
er sendt til Globaliseringsrådet som faktuel baggrund for rådets drøftelser. Globaliseringsrådet kan ikke tages
til indtægt for bilaget.

•
•
•

Direktør Birthe Skands
Adm. direktør Lars Thøgersen
Prodekan Ulla Margrethe Wewer

Tilsagnsrammen for de initiativer, som rådet arbejder med, er i 2005 på knap 540 mio. kr.
Midlerne fordeler sig på 9 forskellige initiativer, hvoraf hovedparten uddeles til godkendte
teknologiske serviceinstitutter, innovationsmiljøer, innovationskonsortier og erhvervsPh.dprojekter, jf. bilaget om ”Eksisterende innovationsinitiativer”.

For evt. faktuelle spørgsmål: chefkonsulent Hanne Haarup Thomsen, Videnskabsministeriet, telefon 7226 5510.
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