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Mødedato: 25. marts 2021 kl. 10-14 
Mødested: Zoom 
Mødeemne: Møde i Techs Myndighedsbetjeningsudvalg (MBU) 
 
Deltagere: Hanne Bach (DCE), Jesper Leth Bak (BIOS), Johanna Höglund (QGG), 
Jørgen Eriksen (AGRO), Klaus Horsted (DCA), Kurt Nielsen (Tech), Lene Juul Peder-
sen (ANIS), Niels Halberg (DCA), Susanne Boutrup (DCE), Tavs Nyord (ENG), Tho-
mas Ellermann (ENVS), Thomas Plesner (Tech), Trine Michelle Villumsen (QGG), 
Ulla Kidmose (FOOD), Ulla Sonne Bertelsen (DCA) 

1. Velkomst v/KNI 
 
2. Meddelelser fra institutter og centre 
QGG: Opdatering og justering af opgaver og kontakt med myndigheder om potentielle 
opgaver. Nye ansvarlige personer på opgaver pga. udskiftning. Har haft intern audit og 
det var en god oplevelse og en god hjælp, gode input. Trine Michelle Villumsen afløser 
Johanna Höglund som QGG’s repræsentant i MBU.  
 
BIOS: Budgetreduktioner fylder meget, har derfor holdt ekstraordinært møde i det lo-
kale rådgivningsudvalg. Reduktionerne gør det svært at tiltrække talenter. Arbejder 
med at få leverancer til at passe med økonomien, idet der har været underskud på om-
rådet, dvs. der er leveret mere end, der er betalt for. Der søges mange store projekter, 
men fx Grand Solutions kører med 25 % medfinansiering, hvilket gør det meget svært 
at få økonomien til at hænge sammen. 
 
Ingerniørerne: De nye institutter har endnu ikke etableret lokalt MBU, dog ligger det 
fast, at Tavs Nyord bliver formand, og sammensætningen afklares kort tid efter dette 
møde. Projekter: Klima og husdyrproduktion har store leveringer i omkring dette tids-
punkt. Leverer desuden såkaldte Konceptnoter uden for rammeaftalen.  
 
ANIS: Nedskæringer fylder meget. Der har været udfordringer på myndighedsopgaver, 
fx på dyrevelfærd, hvor ministeriet vil have mere end der er midler til, bl.a. kan økono-
mien ikke dække de store forskningsprojekter, der er behov for for at understøtte råd-
givningen. Vil også være en udfordring fremadrettet: Ministeriet ønsker mere, mens 
ANIS pga. nedskæringer kan levere mindre. Ny institutleder på vej.  
 
AGRO: Har haft intern audit i Flakkebjerg. God oplevelse, anledning til at rydde op i 
ting. Har haft en række tekniske møder med MOF og ministre, hvilket har været en 
god oplevelse, at de vil lytte til os. N-prognose lige sendt ud ift. gødningsbehov. Desu-
den nogle større opgaver, der kræver tværgående koordinering, fx involverer klimata-
bellen hele DCA og DCE, det er en stor øvelse i at levere konsistente data. AGRO har i 
lang tid været i gang med at tilpasse økonomien, og øvelsen fortsætter. Som noget nyt 
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og meget konkret: Når en opgave sættes i gang, vurderes hvor lang tid den tager og om 
der er plads til det i AP.  
 
DCA: I gang med årsrapporter, DCA-institutter vil få forespørgsel om input. Også be-
sparelser i centerenhed, reduktion i personale, gerne frivilligt. Nogle af de nye proce-
durer, fx at alle bestillinger skal gennem DCA, giver flere opgaver og dermed mere 
travlt, hvilket nok vil kunne mærkes i forskningsmiljøerne. DCA-DCE afholdt interna-
tilalt webinar i regi af ESAF i uge 11. Det var en stor succes efter svær forberedelse, der 
var stor ros fra resten af Europa. Peger videre på at vi kan have nytte af forstærket net-
værk. Nogle har spurgt efter internationalt kursus om myndighedsbetjening.  
 
DCE: Nærmer sig en ny opgørelse af næringsstoffer til havet, efter at der er kommet 
delvist styr på nedbør med DMI og GEUS. Desuden er ser sket en genopretning af fejl-
målinger af næringsstofferne organiske del, så næringsstofkoncentrationerne i vand-
miljøet ændrer sig over en årrække, en meget kompliceret proces, men det er lykkedes, 
så det er rettet i den kommende opgørelse. Det kan have betydning for ændring i andre 
produkter. NOVANA-revision: Fireårigt program, ministeriet regner med en 2 % ned-
skæring hvert år, men DCE kan ikke effektivisere mere nu, effektiviseringen er sket. 
Der er en tendens til, at hvis man en interessent er utilfreds med et produkt, så bliver 
forskeren indklaget for praksisudvalget, og det er ikke nogen spøg. Det er vigtigt, at vi i 
her støtter forskerne.  
 
ENVS: Der er problemer med samarbejdet med AU-IT, så nye sikkerhedsprocedurer 
har blokeret for adgang til databaser og indberetninger. ENVS har en midlertidig løs-
ning, sigter efter en permanent løsning snarest. Brian Vinter, der er IT-ansvarlig i fa-
kultetet, kan måske hjælpe.  
 
FOOD: En del aktiviteter med forventningsafstemning, tre nye opgaver, den ene bestilt 
før jul. I fuld gang sammen med Københavns Professionshøjskole. FVST vil gerne vide 
mere om, hvad FOOD kan, så der er sat et møde op.  
 
3. Rammeaftaler 2021-2024 og 2022-2025 (punktet fremrykket) 
Rammeaftaleforhandlingerne: 2021-2024 er underskrevet og ligger på nettet. Ramme-
aftale 2022-2025 er den store rulning, der forhandles med ministerierne.  
 
Besparelser på Tech har bl.a. baggrund i den årlige nedskæring (omprioriteringsbi-
drag), der har medvirket til at rammeaftalen er reduceret fra 498 mio. kr. til 360 mio. 
2009-2021, og dertil kommer tab i købekraft. Omprioriteringsbidraget er forsøgt stop-
pet gennem mange år, og AU har kompenseret tabet bl.a. ved øget hjemtag af eksterne 
midler og ved at udligne fra de andre institutter i ST før delingen. AU’s bestyrelse har 
nu besluttet at myndighedsområdet skal hvile i sig selv fremadrettet.  
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For at kunne opretholde forskningsmiljøerne er et større volumen til forskning i ram-
meaftalen afgørende, omprioriteringsbidraget skal afskaffes og rammeaftalen genop-
rettes. Der foregår dialog og direkte forhandlinger mellem AU og ministerierne, og 
problemet tages op via Danske Universiteter. En artikel fra institutledere og centerle-
dere på Altinget har sat nedskæringerne i forskning i den grønne omstilling på dagsor-
denen, og der planlægges besøg af politikere i Foulum og Roskilde på vej for at rette op 
på rammeaftalen. Signe Munk fra SF har spurgt forskningsministeren om at afskaffe 
omprioriteringsbidraget, men ministeren lægger det hen til finanslovsforhandlingerne. 
Så længe vores økonomi i rammeaftalen er uafklaret, kan vi vanskeligt afslutte for-
handlingerne om det faglige indhold, som vi plejer.  
 
4. Ledelsens evaluering af kvalitetsledelsessystemet (kl. 11.00) 
Se MBU’s stillingtagen til de 16 punkter i Ledelsens evaluering i ”Rapport Ledelsens 
evaluering 2021 efter MBU”, afsnit 1. til 16. 
 
Herunder nævnes de procedurer med væsentlige ændringer, jf. pkt. 3.3, resultaterne af 
audits fsa. afvigelser (Bilag 1) samt forslag til forbedringer af kvalitetsledelsessystemet 
fra audits (Bilag 2).  
 
4.1 Pkt. 9: Vurdering af interessenter (Bilag B i systemet) 
Se Rapport Ledelsens evaluering 2021 efter MBU, afsnit 9. 
 
4.2 Pkt. 15: Forslag til forbedringer eller ændringer af kvalitetsledel… 
Se Rapport Ledelsens evaluering 2021 efter MBU, afsnit 15. Hoveddokumentet, Proce-
dure 1, Procedure 5 og Procedure 6 blev sendt til videre behandling efter mødet med 
efterfølgende skriftlig høring af MBU.  
 
4.3 Pkt. 16: Kvalitetsmål 
Følgende mål for 2021-2022 blev vedtaget: 
1) Mindst 40 nye og erfarne medarbejdere fra alle institutter skal gennemføre Kursus 

om forskningsbaseret myndighedsbetjening, heraf et hold på engelsk.  
2) WorkZone og journaliseringsrutiner skal være fuldt implementeret i alle institutter. 
3) Kvalitetsledelsessystemets forankring i organisationen styrkes med et Roadshow 

med generelt fokus og fokus på ændringer, fx i forbindelse med in-stitutmøder. Alle 
tjenestesteder besøges, alle skal have haft muligheden for at deltage, alle skal vide 
at de kan. 

 
5. Myndighedsbetjeningskurset: Hvornår? 
Anden del af kursus 4 udbydes 11.-12. maj 2021.  
Der er et nyt kursus under planlægning med internat på Sandbjerg den 5.-6. oktober 
2021. Endelig planlægges der med endnu et kursus i efterårssemestret, så der både 
kan tilbydes et engelsk og et dansk kursus i 2021. 
Ønsker til kurset sendes til tpl@au.dk.  

mailto:tpl@au.dk
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6. Styrke samarbejde på tværs af fakultetet ift. myndighedsbetjening 
TN fra ingeniørerne berettede om et besøg til BIOS for at fortælle om overvågningstek-
nologi. ANIS fortalte, at de inviterede ingeniørerne ind for at fortælle om præcisions-
landbrug. TN opfordrede til i endnu højere grad at invitere ingeniørerne ud med hen-
blik på at få gavn af kompetencer, som kan deles. 
 
MBU opfordrede til i højere grad at tænke bredt og til at huske at indtænke andre 
aspekter end det, opgaven handler om. TN: Der er intens dialog med LBST om at sam-
tænke C- og N-emissioner for stald og lager.  
 
7. Orienteringer fra KNI 
KNI fortalte, at der fortsat er stort pres fra aktindsigtssager, pt. om NLES. Der er kræ-
vet udlevering af upublicerede data, og det afvises af AU med henvisning til beskyttel-
sen af forskernes publiceringsret.  
 
8. Øvrige meddelelser og eventuelt 
Iab. 
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