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1992 Reform af ph.d.-uddannelsen

1993 Universitetsreform (bl.a. med fokus på større autonomi og etable-
ring af ny ledelsesstruktur)
Etablering af Forskerakademiet

1997 En række større strategiske forsknings- og udviklingsprogrammer 
etableret i slut-80’erne og start-90’erne udløber (fx Det Bioteknologiske 
forsknings- og udviklingsprogram BIOTEK, Det Fødevareteknologiske 
Forsknings- og udviklingsprogram FØTEK, Det Materialeteknologiske 
Forsknings- og udviklingsprogram MUP, og Det Strategiske Miljøforsk-
ningsprogram SMP)

1999 Forskerakademiet (etableret 1986) nedlægges

2000 Forskeruddannelsesrådet (FUR) etableres
Udviklingskontrakter indføres; første udviklingskontraktperiode løber 
tom. 2003
Forskningskommissionen nedsættes
Forskerpatentloven træder i kraft; startskuddet på etablering af professi-
onelle tech trans enheder

2001 Forskningskommissionens betænkning offentliggøres

2002 Universitetsreform (bl.a. med fokus på ledelse og bestyrelser, selv-
eje, kvalitetsudvikling og øget fleksibilitet)

2003 Ny universitetslov
Forskeruddannelsesrådet (FUR) nedlægges 
Ny udviklingskontraktperiode løber tom. 2006

2004 Etablering af Det Frie Forskningsråd og Det Strategiske Forsk-
ningsråd samt af Danmarks Forskningspolitiske Råd (ifm. 2003 reform 
af forskningsrådssystemet)

2005 Etablering af Højteknologifonden
Globaliseringsrådet nedsættes

2006 Aftale om ph.d.-løftet indgået
Globaliseringsaftalen (om udmøntningen af Globaliseringspuljen) indgået
Velfærdsaftalen indgået (bl.a. med fokus på, at studerende skal hurtigere 
gennem uddannelserne)
Ny udviklingskontraktperiode løber tom. 2008

2007 Sammenlægninger af universiteter og sektorforskningsinstitutioner 
De første beløb i Globaliseringspuljen udmøntes
Uddannelsesakkreditering (akkreditering af videregående uddannelser) 
indføres

2008 Ny udviklingskontraktperiode løber tom. 2010

2009 Den bibliometriske forskningsindikator (BFI) indføres som en del af 
den performancebaserede model til fordeling af basismidler 
UNIK-initiativets fire satsninger igangsættes
Universitetsevalueringen offentliggøres (bl.a. fokus på medbestemmelse 
for ansatte og studerende, den frie akademiske debat, forskningsfrihed 
og frihedsgrader)
Evaluering af forskningsrådssystemet offentliggøres

2011 Ændring af universitetsloven (bl.a. med fokus på rektors ansvar og 
styrkelse af udviklingskontrakten)
Etårige udviklingskontrakter indgås (gældende for 2011), da der som 
følge af ændringen af universitetsloven skal indføres en ny model (fra 
2012) for mere individuelle kontrakter, der er bedre egnede til dialog og 
kontraktstyring

2012 De sidste beløb i Globaliseringspuljen udmøntes
International evaluering af det danske forsknings- og innovationssystem 
(ERAC peer review) offentliggøres 
National innovationsstrategi ’Danmark - Løsningernes Land’ lanceres
Ny udviklingskontraktperiode løber tom. 2014

2013 Reform af SU-systemet og fremdriftsreform
Institutionsakkreditering indføres
Revision af forsknings- og innovationssystemet

2014 Det Strategiske Forskningsråd, Højteknologifonden og Rådet for 
Teknolo-gi og Innovation nedlægges; Innovationsfonden etableres; Dan-
marks Forsk-ningspolitiske Råd afløses af Danmarks Forsknings- og 
Innovationspolitiske Råd (ifm. 2013-revision af forsknings- og innovati-
onssystemet)
UNIK-initiativets satsninger afsluttes
Dimensionering af de videregående uddannelser indføres

2015 Danmarks Grundforskningsfond får tilført ny kapital
Ny udviklingskontraktperiode løber tom. 2017
Justering af fremdriftsreformen

2016 Ændring til udviklingskontrakterne 2015-2017: det pligtige mål om 
’Øget social mobilitet – flere talenter i spil’ ophæves og erstattes af et nyt 
pligtigt mål om ’Øget regionalt vidensamarbejde’ (dog ikke for Aalborg 
Universitet)

2017 Lovforslag foreslår en række ændringer til rammerne for Det Frie 
Forsk-ningsråd, bl.a. et nyt navn (Danmarks Frie Forskningsfond), udvidet 
mulighed for at udmønte programmer inden for politisk afgrænsede em-
ner og mulighed for at fastsætte karensperiode på op til to år for ansøgere
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Ny minister:  
Charlotte Sahl Madsen (K) 

Ministeriet skifter navn til Uddannel-
ses- og Forskningsministeriet; ny 

minister: Sofie Carsten Nielsen (RV)

Ny minister:  
Esben Lunde Larsen (V)

Ny minister:  
Ulla Tørnæs (V)

Ny minister:  
Søren Pind(V)

Ministerium for Forskning, Inno-
vation og Videregående Uddan-
nelser (Uddannelsesministeriet) 
etableres; ny minister: Morten 

Østergaard (RV)
A.O. Andersen (CD) er ny minister
Forskningsministeriet etableres; 

ny minister: Frank Jensen (S) 

Dannelse af det første Forsk-
nings- og Teknologiministerium; 
minister: Svend Bergstein (CD) 

Ny minister: 
Jytte Hilden (S)

Ny minister: 
Jan Trøjborg (S) 

Ny minister: 
Birthe Weiss (S)

Ministeriet for Videnskab, Tekno-
logi og Udvikling etableres;  

ny minister: Helge Sander (V) 


