
 
  

 

Vedtægter for  

VIVE  
Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd  

Navn og hjemsted  

§ 1 VIVE er en uafhængig statslig institution under Økonomi- og Indenrigsministeriet. Med baggrund i lovbekendt-
gørelse nr. 948 af 06/07/2017 er VIVE oprettet som Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Vel-
færd med ikrafttræden den 1. juli 2017. 

§ 2 VIVE er landsdækkende i sit virke og har hjemsted i henholdsvis København og Aarhus.  

Formål og opgaver 

§ 3 VIVEs formål er at udvikle og formidle viden om velfærdsområderne og nationale og internationale samfunds-
forhold med betydning for befolkningens levevilkår. VIVE skal desuden bidrage til at styrke vidensgrundla-
get for udvikling af velfærdssamfundet og beslutningsgrundlaget for lovgivning og forvaltning. VIVE udfører 
sin faglige virksomhed inden for sit formål i uafhængighed af økonomi- og indenrigsministeren og skal 
værne om videnskabsetikken.  

Stk. 2. VIVE udarbejder og formidler anvendelsesorienteret forskning og analyse i relation til velfærdssamfundets 
udvikling, borgernes levevilkår og indretningen af den offentlige sektor, herunder fremme af kvalitetsudvik-
ling, bedre ressourceanvendelse og styring.  

Stk. 3. VIVE skal rådgive offentlige myndigheder inden for centerets virke og formidle resultaterne af centerets 
arbejde og øvrige aktiviteter til relevante offentlige og private interessenter og offentligheden i øvrigt. VIVE 
offentliggør sine analyser og forskningsrapporter mv. Offentliggørelse sker under iagttagelse af reglerne 
om tavshedspligt, og behandlingen af personoplysninger sker under iagttagelse af reglerne i persondata-
loven. 

Stk. 4. VIVE gennemfører af egen drift de i stk. 2 og 3 nævnte opgaver.  

Finansiering  

§ 4 Økonomi- og indenrigsministeren yder årligt et grundtilskud til VIVE, der fastsættes på grundlag af de årlige 
bevillingslove.  

Stk. 2. Der indgås resultatplan mellem VIVE, repræsenteret ved bestyrelsen og direktøren, og økonomi- og inden-
rigsministeren. Resultatplanen udarbejdes gennem løbende dialog og samarbejde mellem VIVEs direktør 
og Økonomi- og Indenrigsministeriets departement. I planen beskrives VIVEs resultatmål, arbejdspro-
grammer og øvrige forpligtelser relateret til VIVEs bevilling. Endvidere beskrives vilkårene for ministeriets 
trækningsret i forhold til VIVEs grundtilskud, jf. stk. 1.  

Stk. 3. Økonomi- og indenrigsministeren kan inden for en særskilt økonomisk ramme rekvirere ydelser hos VIVE 
inden for centerets formål. Øvrige ministerier, kommunalbestyrelser, regionsråd og andre offentlige institu-
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tioner kan efter aftale og mod anvisning af finansiering hertil ligeledes rekvirere ydelser hos VIVE inden for 
centerets formål.  

Stk. 4. VIVE kan i overensstemmelse med sit formål modtage supplerende finansiel støtte i form af tilskud og 
gaver mv. fra andre, jf. Finansministeriets til enhver tid gældende budgetvejledning. Oplysninger om, hvil-
ke midler der finansierer VIVE, samt til hvilke formål (analyser og/eller forskningsprojekter) midlerne gives, 
samt oplysninger om eventuelle modtagne tilskud og gaver mv., skal offentliggøres i centerets årsprogram, 
årsberetning og regnskab, jf. § 8, stk. 5.  

Stk. 5. VIVE kan inden for centerets formål drive indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret virksomhed og 
tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, jf. Finansministeriets regler herom.  

Stk. 6. VIVE kan udføre aktiviteterne i samarbejde med andre.  

Bestyrelsen  

§ 5 VIVE ledes af en bestyrelse, der er ansvarlig for centerets virksomhed. Bestyrelsens medlemmer skal med 
deres erfaring og faglige indsigt tilsammen bidrage til at varetage de i lovens  § 7 nævnte opgaver samt 
fremme VIVEs strategiske virke inden for centerets formål. Ved udpegning af bestyrelsesformanden skal 
der lægges vægt på, at vedkommende har den nødvendige indsigt i de kerneopgaver, som forsknings- og 
analysecenteret varetager.   

Stk. 2 Fra oprettelsen af VIVE den 1. juli 2017 og til udløbet af 2018 ledes VIVE af en bestyrelse, som består af 1 
formand og 1 medlem, der udpeges af økonomi- og indenrigsministeren, samt 11 øvrige medlemmer, der 
efter indstilling udpeges af økonomi- og indenrigsministeren.  

Stk. 3. Med virkning fra den 1. januar 2019 består VIVEs bestyrelse af 1 formand og 1 medlem, der udpeges af 
økonomi- og indenrigsministeren, samt 13 øvrige medlemmer, der udpeges af økonomi- og indenrigsmini-
steren på følgende måde:  

1) 1 medlem udpeges efter indstilling af finansministeren 

2) 1 medlem udpeges efter indstilling af ministeren for sundhedsministeren 

3) 1 medlem udpeges efter indstilling af beskæftigelsesministeren 

4) 1 medlem udpeges efter indstilling af børne- og socialministeren 

5) 1 medlem udpeges efter indstilling af KL (Kommunernes Landsforening) 

6) 1 medlem udpeges efter indstilling af Danske Regioner 

7) 2 medlemmer udpeges efter indstilling af Danmarks Frie Forskningsfond 

8) 3 medlemmer udpeges fra videregående uddannelsesinstitutioner og forskningsinstitutioner, der har en 
faglig tilknytning til centerets formål, og som udvælges af økonomi- og indenrigsministeren  

9) 2 medlemmer udpeges efter indstilling af og blandt medarbejderne på centeret.  

Stk. 4. De medarbejdervalgte repræsentanter i bestyrelsen, jf. stk. 3 nr. 9, er beskyttet mod afskedigelse og an-
den forringelse af forholdene på samme måde som tillidsrepræsentanter inden for vedkommende eller til-
svarende område.   
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Stk. 5. Medarbejderrepræsentanterne vælges af og blandt VIVEs lønnede medarbejderne. Medarbejderne kan 
vælge en suppleant, som indtræder i en medarbejderrepræsentants sted i tilfælde af forfald. VIVEs sam-
arbejdsudvalg fastsætter den nærmere valgprocedure, som godkendes af bestyrelsen.  

Stk. 6. Bestyrelsen vælger selv to næstformænd blandt sine medlemmer.  

Stk. 7. Bestyrelseshvervet er personligt. Der udpeges ikke suppleanter, jf. dog stk. 5.  

Stk. 8. Bestyrelsen udpeges for en 4-årig periode. Genudpegning kan ske. Den siddende bestyrelse fungerer, 
indtil nye medlemmer er udpeget.  

Stk. 9. Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid udtræde af bestyrelsen. Hvis det udtrædende medlem er udpeget 
af økonomi- og indenrigsministeren, skal ministeren udpege et nyt medlem for den resterende del af det 
udtrådte bestyrelsesmedlems valgperiode. Hvis det udtrådte medlem blev udpeget efter indstilling, udpe-
ges det nye medlem efter indstilling fra den, som indstillede det udtrådte medlem.  

§ 6 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden inden for rammerne af VIVEs vedtægter. Forretningsordenen 
fastsætter de nærmere retningslinjer for bestyrelsens arbejde. Forretningsordenen skal sendes til økono-
mi- og indenrigsministeren til orientering.  

§ 7 Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af VIVE og fastlægger rammerne for instituttets virksomhed.  

Stk. 2. Bestyrelsen skal sørge for, at VIVEs kapitalberedskab, herunder dets likviditet og soliditet, til enhver tid er 
forsvarligt i forhold til VIVEs drift.  

Stk. 3. Bestyrelsen er ansvarlig over for økonomi- og indenrigsministeren i forhold til VIVEs overholdelse af gæl-
dende regler, som følger af VIVEs status som statslig institution.  

Stk. 4. Bestyrelsen skal sammen med direktøren etablere netværk til interessenter, relevante samarbejdspartnere 
og eksterne institutioner, universiteter, forskningsråd og andre med faglig relevant ekspertise under hen-
syntagen til centerets faglige profil og troværdighed.  

Stk. 5. Bestyrelsen udarbejder efter forslag fra VIVEs direktør et årsprogram for centerets virksomhed det kom-
mende år. Årsprogrammet skal indeholde en prioriteret plan for de aktiviteter og indsatsområder, der tæn-
kes gennemført i det kommende år. Endvidere udarbejdes efter forslag fra direktøren et budget, herunder 
med angivelse af omfang og prioritering af den indtægtsdækkede virksomhed mv. Desuden udarbejdes et 
regnskab for VIVEs virksomhed, herunder evt. tilførte midler ud over finanslovsbevillingen. Endelig er det 
bestyrelsens ansvar, efter forslag fra direktøren, at udarbejde en årsberetning om VIVEs virksomhed. Af 
årsberetningen skal fremgå, hvilke analyser og forskningsrapporter, VIVE har produceret, samt andre for-
hold omkring VIVEs virksomhed, som måtte have offentlighedens interesse, herunder VIVEs økonomi mv.  

Stk. 6. VIVEs årsprogram, budget, årsrapport og regnskab, jf. stk. 5, skal godkendes af økonomi- og indenrigsmi-
nisteren og herefter offentliggøres.  

Direktør  

§ 8 Økonomi- og indenrigsministeren ansætter og afskediger en direktør efter indstilling fra bestyrelsen.  

Stk. 2. Direktøren varetager den daglige ledelse og den faglige og administrative ledelse af VIVE. Direktøren er 
over for bestyrelsen ansvarlig for, at VIVE administreres i overensstemmelse med de af bestyrelsen fast-
lagte retningslinjer, disse vedtægter, gældende lovgivning, kollektive overenskomster og andre aftaler. 
Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner af usædvanlig art eller stor betydning for VIVE.  
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Stk. 3. Direktøren ansætter og afskediger VIVEs øvrige personale. Ved ansættelse og afskedigelse af tjeneste-
mænd afgiver direktøren indstilling herom til ministeren.  

Stk. 4. Direktøren deltager i bestyrelsesmøder, men har ikke stemmeret.  

Tegningsregel  

§ 9 VIVE tegnes enten af bestyrelsens formand og direktøren i forening eller af en af disse i forening med en af 
bestyrelsens to næstformænd eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening.  

Regnskab og revision  

§ 10 VIVEs regnskabsår er finansåret. Ved regnskabsårets afslutning udarbejder VIVE et årsregnskab under 
hensyntagen til de statslige regler herfor. Regnskabsføringen og opstillingen af regnskaberne skal være i 
overensstemmelse med de regler, som Økonomi- og Indenrigsministeriet har fastlagt.  

Stk. 2. Regnskabet revideres af Rigsrevisionen i henhold til lov om revisionen af statens regnskaber m.m.  

Vedtægtsændringer  

§ 11 Vedtægterne kan ændres ved beslutning i bestyrelsen med to tredjedel flertal af samtlige medlemmer. Be-
slutningen skal endvidere godkendes af økonomi- og indenrigsministeren.  

Ikrafttræden  

§ 12 Nærværende vedtægter træder i kraft den 1. marts 2018 som vedtaget af bestyrelsen og godkendt af øko-
nomi- og indenrigsministeren.  

 

Vedtaget på bestyrelsesmødet den 1. marts 2018.  

Godkendt af økonomi- og indenrigsministeren den 6. februar 2018 
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