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Mødedato: 23. april 2019 
Mødested: AU 1521-220 + video 
Mødeemne: Møde i ST Myndighedsbetjeningsudvalg 
 
Deltagere: Kurt Nielsen (ST); Jørgen Eriksen (AGRO) (video); Thomas Ellermann 
(ENVS) (video); Tavs Nyord (ENG) (video); Lene Munksgaard (ANIS) (video); Hanne 
Bach (DCE) (video); Niels Halberg (DCA) (video); Peter Henriksen (BIOS) (video); Su-
sanne Boutrup (DCE); Thomas Plesner (ST);  
Afbud: Ulla Kidmose (FOOD), Mogens Sandø Lund (MBG) 

Dagsorden:  
1. Status for drøftelser med MFVM om rettigheder, rapportering og den overord-

nede tidsplan for rulning af aftalerne 
2. Kvalitetsledelsessystemet: Kommentarer fra de relevante institutter.  
3. Meddelelser 
4. Evt.  

 
1. Status for drøftelser med MFVM  
AU holder fast i, at kildekoden til modeller ikke videregives til MVFM, og at det ikke 
skal skrives ind i rammeaftalerne.  
 
Det er vigtigt at holde fokus på forskningen og dens betydning i årsrapporterne. Det 
ministerielle fokus på rådgivning koster hårdt i institutterne, så fokus på forskningens 
betydning skal give ministeriet forståelse for, at der er grænser for, hvor langt forsk-
ningsandelen kan presses ned, uden at det går ud over kvaliteten af rådgivningen.  
 
2. Kvalitetsledelsessystem for forskningsbaseret myndighedsbetjening 
Systemet beskriver ganske godt virkeligheden.  
 
Principielt: Når AU sender besvarelsen af en opgave til kommentering hos rekvirenten, 
så er det på den ene side vigtigt at passe på armslængden, på den anden side også 
passe på, at rekvirentens ønsker til justeringer ikke giver anledning til uforholdsmæs-
sigt stort tidsforbrug.  
 
Sørg for skriftlighed (notater, journalisering af mails), når der anmodes om kommen-
tering. Kun kommentering af forståelsen af spørgsmålet kan komme på tale, ikke kom-
mentering på svarene ud over forståelsesforhold.  
 
Vær opmærksom på, at direkte bestillinger af nye opgaver skal gå gennem DCE/DCA.  
Implementering af kvalitetsledelsessystemet er en mulighed for at rydde ud i uheldige 
metoder, hvis der er sådanne i organisationen.  
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Der er flere steder i kvalitetsledelsessystemet, hvor det bliver meget synligt, at der er 
forskel på procedurer mellem DCE og DCA, men det er ikke tænkt som et eksternt do-
kument, hvorfor forskellene ikke bliver synlige eksternt. Kvalitetsledelsessystemet kan 
i de efterfølgende procedurerevisioner medvirke til at ensarte arbejdsgangene mellem 
enhederne. 
 
Der efterlyses en pixibog med oplistning af, hvilke opgaver, projektlederne har.  
 
26. juni 2019 kommer Force til Silkeborg for at lave en skrivebordsgennemgang af do-
kumentet. I efteråret skal der udarbejdes en ledelsesevaluering, hvilket har Myndig-
hedsudvalget har ansvar for. Punktet tages op på et møde i ST Myndighedsbetjenings-
udvalg i efteråret.  
 
3. Meddelelser 
ENVS har haft besøg af DANAK, hvilket gik godt, lidt flere afvigelser end normalt. 
Dette skyldes, at ISO17025 var ændret, hvilket de auditerede efter, selvom ENVS efter 
aftale med DANAK har til august 2020 til at implementere ændringerne.  
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