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Mødedato: 27. marts 2020, kl. 10.00-13.45 
Mødested: Virtuelt (vmeet1008) 
Mødeemne: Møde i Myndighedsbetjeningsudvalget, Tech 
 
Deltagere: Hanne Bach (DCE); Jesper Leth Bak (BIOS); Jørgen Eriksen (AGRO); 
Klaus Horsted (DCA); Kurt Nielsen (Tech); Lene Juul Pedersen (ANIS); Mogens 
Sandø Lund (MBG); Niels Halberg (DCA); Susanne Boutrup (DCE); Tavs Nyord 
(ENG); Thomas Ellermann (ENVS); Thomas Plesner (Tech); Ulla Kidmose (FOOD) 
 

 
1. Velkomst, mødeform 
KNI bød velkommen og satte rammen for den usædvanlige, virtuelle mødeform. 
 
2. Ledelsens evaluering af kvalitetsledelsessystemet, pkt. 1-13 
Der henvises til vedlagte Rapport Ledelsens evaluering efter MBU.docx 
 
3. Meddelelser fra institutter og centre v/alle 
Jørgen Eriksen (AGRO): Folk knokler i cyber space, der er fuld aktivitet på alle projek-
ter, men effektiviteten er ikke den bedste fra hjemmearbejdspladserne.  
Lene Juul Pedersen (ANIS): Opgaver kommer sent ind med skarpe deadlines. Nogle 
opgaver kører videre uden af være negativt påvirket af Covid-19-nedlukningen, mens 
andre bliver udsat, fordi data ikke kan indsamles i staldene.  
Jesper Leth Bak (BIOS): Tjenestederne ligger øde hen, dog holdes der liv i nogle kultu-
rer, og en del af feltarbejdet opretholdes. Udlandsrejser er afløst af videokonferencer.  
Hanne Bach (DCE): Nogle rapporter kommer til centerenheden før planlagt, hvilket 
antyder god effektivitet. Alle forsøger at nå det hele. Der er generelt en forståelse i 
MFVM for, at opgaver kan blive forsinkede, men argumenterne skal være skarpe for 
forsinkelser.  
Niels Halberg (DCA): NHA har skrevet til chefgruppeformænd for de tre YA for at 
sikre koordinering omkring forsinkelser. Forsinkelser kan også skyldes forholdene på 
hjemmearbejdspladserne, fx børnepasning. Bestillinger kommer stadig i en lind strøm. 
DCA er tæt på en ansættelse af en ny medarbejder til myndighedsbetjening. DCA har 
opbygget et system til mulig opgavestyring i Workzone. Kan distribueres til andre.  
Tavs Nyord (ENG): ENG har fået ny, konstitueret institutleder, hidtidig sektionsleder. 
I den forbindelse omorganiseres myndighedsbetjeningen i ENG, og myndighedsbetje-
ningen bliver repræsenteret i institutledelsen, hvilket ikke har været tilfældet før. 
NEC-udvalget om ammoniakfordampning og uenighed mellem ENG og ENVS om 
baseline for dette fylder meget. ENG har ansat en ny seniorrådgiver pr. 1/1 2020 og er 
på vej med ansættelse af en ny seniorforsker.  
Thomas Ellermann (ENVS): Der er udfordringer med at holde overvågningsprogram-
met kørende, da de kemiske analyser ikke bliver lavet under coronanedlukningen. 
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Dette kan stoppe indsamlingen af data, hvis der hobes for mange prøver op. Luftmåle-
stationen på Station Nord i Grønland og de DANCEA-finansierede målinger er lukket 
ned.  
Ulla Kidmose (FOOD): FOOD lider fortsat under flytningen, der ikke nåede i mål in-
den Covid-19-nedlukningen. Bygningen er ikke 100 % færdig, laboratorierne var OK 
oppe at køre i februar, men Covid-19 stoppede dem igen. Flytningen betyder også at 
myndighedsbetjeningsopgaver forlænges. Nye opgaver sættes og holdes i gang med 
virtuelle møder. Undervisning tager meget længere tid, når det er virtuelt i forhold til 
normal tilstedeværelsesundervisning.  
 
4. Rammeaftale 2020-2023 
KNI fortalte, at der kan være udfordringer med rulningen i forhold til MFVM’s ønske 
om flere data om indirekte omkostninger. Dette kan dække over et ønske om at mind-
ske disse for at presse endnu flere opgaver ind i aftalerne. MFVM rasler desuden med 
at ændre tillægsaftaler til standardaftaler, hvilket undergraver det arbejde, der er gjort 
for at sikre gode, tilpassede aftaler om tillægsopgaver.  
 
Danske Universiteters Forum for Forskningsbaseret Myndighedsbetjening (DU-FFM) 
har i mere end et år arbejdet med UFM om fælles retningslinjer for forskningsbaseret 
myndighedsbetjening. UFM har konkluderet, at afstanden mellem UFM og DU-FFM 
er for stor til, at der ikke opnås enighed, og at fælles retningslinjer derfor opgives.  
 
5. Myndighedsbetjeningskurset 
MBU anbefalede, at det næste, engelsksprogede kursus, der var planlagt til den 28. 
april + den 14.-15. maj 2020, udskydes til efter sommerferien. Dels bør kick off-dagen 
ikke være virtuel, da for meget læring tabes på den måde, og dels vil de tilmeldte ikke 
kunne prioritere et kursus disse datoer, hvis der åbnes for at arbejde fysisk på AU igen.   
 
6. Orienteringer fra KNI 
KNI orienterede om fire forskellige rapportkategorier, der er fælles for alle institutter, 
centre mm. i Tech. Der kan være forskellige udgivere, fx DCA, DCE, instituttet, men 
alle skal placeres i en af de fire kategorier. Desuden skal alle former for udgivelse fra 
alle dele af Tech kunne tilgås fra ét digitalt sted.  
 
Fakultetsledelsen har dog lagt op til, at kategorien Forskningsrapporter kan udelades. 
Der blev argumenteret mod dette ved mødet. MBU opfordres til at melde ind, hvis 
man ser et behov for at fastholde denne kategori – ellers kan den at bortfalde.  
 
MBU bad om, at definitionen af Kategori 1, Rådgivningsrapporter, bredes ud, så over-
vågningsrapporter også kan rummes. DCE’s centerdirektør skriver forslag til dette.   
 
7. Øvrige meddelelser og eventuelt 
Iab. 
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