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Børsen fortalte fredag, hvordan Harvard Business School i en ny analyse roser
Højteknologifonden for dens bidrag til vækst og nye job. Det bør give stof til
eftertanke hos regeringen.
Hensigten i regeringens innovationsstrategi er ellers helt fin, nemlig at få
forskere, erhvervsliv og organisationer til i endnu højere grad at samarbejde.
Men innovation kan ikke sættes på formel, og derfor er vi bekymrede over
tankerne i regeringens strategi om at ændre strukturen for Højteknologifonden,
Rådet for Teknologi og Innovation og De Strategiske Forskningsråd.
Det er svært at gætte, hvor fremtidens gennembrud i forskningen og på
markedet vil ligge.
Især Højteknologifonden er god til at pleje innovationens økosystem, hvor
målet er at skabe nye, videnbaserede arbejdspladser. Det sker ved at lade den
gode idé gro nedefra mellem forskere og erhvervsfolk uden snævre tematiske
begrænsninger.
Fonden udnytter klogt, at den har en selvstændig bestyrelse og en særskilt
bevilling og formår at få to verdener til at vokse sammen: dygtige forskere og
driftige erhvervsfolk – også fra mindre virksomheder som ikke har ressourcer
til at forske selv. Listen over succeser er lang – og den bør blive endnu
længere.
Derfor vil vi advare mod at presse Højteknologifonden ned i samme skabelon
som statens andre forskningsråd. En model kunne være at nøjes med at lægge
Rådet for Teknologi og Innovation sammen med De Strategiske Forskningsråd.
Det kan godt skabe mere klarhed, dynamik og sammenhæng.
Generelt er der god grund til at forenkle nogle af innovationsordningerne.
Forskere og virksomheder bliver rundtossede over de mange cigarkasser, vi
har i dag.
Men vi skal også passe på, at vi ikke i lutter forenklings-iver mister nogle af de
velfungerende ordninger. Derfor lyder vores opfordring til Folketingets partier:
Lad nu være med at reparere på dét, som ikke er i stykker.

