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Mødedato: 5. december 2022 
Mødested: 1521-424 og Teams 
Mødeemne: Møde i Tech Myndighedsbetjeningsudvalg 
 
Deltagere fysisk: Hanne Bach (DCE), Iben Boutrup Kongsfelt (DCE), Jesper Leth Bak (ECOS), Tho-
mas Plesner (Tech, referent), Trine Michelle Villumsen (QGG), Vibeke Vestergaard Nielsen (DCE).  
 
Deltagere online: Jørgen Eriksen (AGRO), Klaus Horsted (DCA), Lene Juul Pedersen (ANIVET), 
Morten Dam Rasmussen (BCE), Niels Halberg (DCA), Thomas Ellermann (ENVS), Ulla Kidmose 
(FOOD), Ulla Sonne Bertelsen (DCA), 

1. Velkomst og dagsorden v/Hanne Bach (10 min.) 
Hanne Bach er pr. 1. oktober 2022 konstitueret som Kvalitetschef. Vibeke Vestergaard Nielsen er pr. 1. no-
vember 2022 konstitueret som Direktør for DCE. Institutleder for ECOS Ole Hertel, tiltræder som ny prode-
kan for myndighedsbetjeningen den 1. januar 2023.  
 
2. Meddelelser fra institutter og centre v/alle (fast punkt) 
AGRO: Kulstof-klimaområdet buldrer derudaf. Klimavirkemiddelkataloget har været i høring med mange 
høringssvar, nok kun nogle få relevante, dvs. inden for opdraget. På kvælstof-området er der også mange op-
gaver. LBST kigger frem mod genbesøg af landbrugsaftalen primo 2024, så her kommer nok meget i 2023.  
 
ANIVET: Hedder nu, pr. 1. september 2022, ANIVET. Ministeriet har en lang ønskeliste for det nye år på 
indsatsområderne foder og ernæring + klima+ velfærd. Der er lagt budget, udpeget tovholdere og lavet for-
ventningsafstemning, men ANIVET beder ministeriet om at prioritere, for opgavemængden er større end ka-
paciteten. Pga. valget kan ministeriet ikke prioritere endnu. Leveringerne presser hele systemet, når der er 
korte frister. Travlhed med at lave nye uddannelser fylder også.  
 
ING.: Her er der også lagt godt i til 2023. Arbejder på at få nye unge mennesker ind, der også kan dansk til 
myndighedsrådgivningen, og der er gode kandidater i pipe line. Kvalitetskoordinatorer for ingeniørinstitut-
terne mødes med de tre institutledere for BCE; ECE og CAE to gange om året. 80 % af myndighedsbetjenin-
gen ligger hos BCE. Transport af grise er hos CAE. En medarbejder, Peter Kai, slår rekord for antallet af leve-
rancer, totalt set, om BAT. DCA har trukket er stort læs på kvalitetssikringen, i alt 900 s. Lægges på en portal, 
hvor man kan få overblik over staldmulighederne pr. husdyr. Særligt ammoniakemission er i fokus, senere 
måske metan. Planlagt intern audit er udskudt til primo januar.  
 
DCA: En del nye medarbejdere på baggrund af flere internationale projekter, hvor DCA er projektleder. Det 
berører også de medarbejdere, der laver forskningsbaseret myndighedsbetjening. De internationale projekter 
muliggør større fordeling af opgaverne, så flere nu er involveret i myndighedsbetjening. Først og fremmest 
Anna Marsbøl (tidl. ANIS), Maibritt Guldberg (vikar for Stine, lavede oprindeligt speciale i AGRO). Susanne 
Hansen er fastansat (mest til myndighedsbetjening vedr. fødevarer). Ny kommunikationschef, Jesper Eng-
borg, fra 1/11. Venter på en ny regering; ydelsesaftalerne er gået i stå. Ydelsesaftalen for fødevarer er dog næ-
sten på plads, men de andre to venter på en ny regering, der kan prioritere. De internationale projekter spil-
ler op mod GhentGroup, og der er ressourcer til at deltage i arbejde om international forskningsbaseret myn-
dighedsbetjening.  
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DCE: Fortsat rammeaftaleforhandlinger uden regering. For Natur og vand aftalen er man nået til 6. forhand-
lingsmøde; det går fremad, men MST har ikke så mange ressourcer, selvom de gerne vil have flere opgaver 
løst. Ønske om FDC for miljøfremmede stoffer. Igen-igen: MST ønsker øget økonomisk gennemsigtighed, på 
trods af at der arbejdes med projekter ned til 50 timer. Der er netop meldt ind på en prækvalifikation af ana-
lyseopgaver, som betyder at man som prækvalificeret kan byde på opgaver. Camilla Drosted er stoppet, 
Randi Husby er tilbage fra orlov som erstatning frem til 1/4 2023. Stillingen er slået op. 
 
ECOS: I gang med/færdig med indflytning til Aarhus, nærmer sig normal drift på Campus i Aarhus. Det har 
medført nogen omstrukturering ECOS har afholdt ’husmøder’ om servicetjek. Skift i institutledelse; Ole Her-
tel bliver prodekan, Mikkel Tamstorf konstitueret institutleder. Nye opgaver med havvind og energiøer – 
kræver rekruttering.  
 
ENVS: Berit Hasler (YA LER, miljøøkonomi-del) er flyttet til KU, endnu ingen afløser på den del. Nyt udkast 
til luftforureningsdirektiv strammer kravene på mange områder. Konsekvenser for overvågningsprogram er 
forventeligt stort, kræver mere overvågning. En sag på vej i medierne: Meget høje luftforureningsværdier i 
metroen, ca. 10 gange højere end på H.C. Andersens Boulevard. Har vundet et udbud om overvågning for 
Tårnby Kommune, så der bliver pres på opgaverne i 2023. Det kunne være fint, hvis der kom flere opgaver 
ind på luftovervågningen, måske 4-5 mio. kr. ekstra p.a., - det kunne hjælpe på finansiering af generations-
skifte.  
 
FOOD: I gang med toårigt projekt med DTU, det juridiske er nu faldet på plads takket være DCA. En model 
for samarbejde med andre universiteter. Nye opgaver i 2023 på fødevarer og på planteområdet. Detaljer om 
audit. Meget fokus på energibesparelser pga. økonomi. Slukket ventilation aften og weekend, lys slukkes au-
tomatisk etc. 
 
QGG: Er på plads i parken, skal nu finde nye samarbejdspartnere her. Udfordring at holde fast i samarbejde i 
Foulum. Skal meget snart aflevere opgaven om blåkvæg, hvor Økologisk råd og L&F i følgegruppen er meget 
uenige. Spændt på hvor mange og hvor fagligt relevante kommentarer, der kommer derfra. QGG har ingen 
nuværende selvstændige opgaver på myndighedsbetjening, mest underleverancer. Opgave med husdyrgene-
tik er løbende. Kvartalsvise møder om dette med LBST bl.a. om henvendelser fra avlsforeningerne, som nu 
sker direkte til forskere, men de skal gå gennem DCA. Genbanken, som er LBST’s, skal holdes i drift med kø-
ling (flydende N2), hvilket ANIVET har stået for. Det er dog ikke en holdbar model længere. LBST har endnu 
ikke fundet en løsning på alternativ opbevaring. Det alternativ kunne være Flakkebjerg, men der er ikke 
plads. . NHA tager det op med til LBST og understreger nødvendigheden af at fastholde kølingen.  
Har præsenteret for LBST hvordan de kan bruge QGG’s forskning til regulering 
HBA: DCE blev indklaget for praksisudvalget for dårlig kvalitet i en opgaveløsning. Har forklaret praksisud-
valget, hvilke krav, der er til opgaven, datagrundlaget og dokumentationen for opgaveløsningen. Praksisud-
valget accepterede forklaringen og har meddelt klageren, at der ikke er tegn på problemer med forsknings-
praksis. DCE var målet for indklagelsen frem for enkeltpersoner, fordi klageren mente det har foregået over 
mange år.  
 
3. Strategisk servicetjek af myndighedsområdet  
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TPL orienterede om processen og de hidtidige workshops i fakultetsledelsesregi, om hvordan MBU og andre 
inddrages i processen, og endelig blev temaerne for servicetjekket drøftet online via chatten. Der var ønske 
om at høre mere om EURCAW-projektet, som ANIVET er med i med reference til tema om international 
myndighedsrådgivning.  
 
4. Kvalitetsledelsessystemet 
4.1 Ekstern audit (yderligere ændringer sendes i høring før jul):  
Procedure 5.docx 

 MBU tiltrådte grundlæggende ændringer. Formuleringer under 2.1. om dokumentation og om krav 
præciseres. 

 
Bilag A.docx 

 MBU tiltrådte ændringen. Formuleringen af rollen ”Institutter” præciseres. 
 
Alle fejl, mangler, afvigelser etc..xlsx  

 MBU bad om, at kvalitetsteamet fremover svarer den, der har indmeldt, når afvigelsen er håndteret.  
 
4.2 Andre ændringer til systemet (ændringer sendes i høring inden næste MBU) 
Komprimeret Procedure 7:  

 MBU tiltrådte princippet i komprimering af procedurer som eksemplet med Procedure 7. De øvrige 
procedurer omskrives tilsvarende. Om muligt omskrives alle procedurer, så de ligger klar ved Ledel-
sens evaluering ultimo marts 2023.  

 
Procedure 4, konsekvensretning af overgang til tidsallokering 

 Proceduren kan først skrives, når det nye system er implementeret 
 
Procedure 6, AU som underleverandør mm. 

 Indgang via centerenheden præciseres, reference til procedurerne 1 og 2 tilføjes 2.3.4. 
 
Procedure 8 om bestilling med udkast 

 MBU bad om, at kvalitetsteamet arbejder videre med, hvor bestillingen skal skrives ind i produktet. 
 
Bilag D opdateres ved ny vilkår, deadline etc.? 

 Det bliver for tungt at opdatere, hver gang der ændres deadline. Mails om ændret deadline journali-
seres i forvejen. Derfor ingen praksisændringer vedr. Bilag D. 

 
4.3 Intern audit:  
Planerne for 2022 og 2023 blev helt kort præsenteret af kvalitetsteamet. Auditfokus: DCE leverer input til 
audit af AU-IT, fx vedr. sikkerhed og løbende samarbejde.  
 
4.4 Leverandørevaluering og AU-indkøb 
MBU drøftede problemstillingen. Kvalitetschefen tager kontakt til AU-indkøb mhp. at afdække, hvordan ud-
fordringen kan løses. Uanset indkøbsaftale bør ENVS kunne lave et miniudbud.  



 
 

AARHUS 
UNIVERSITET 
TECHNICAL SCIENCES 

Referat 
 
Thomas Plesner 
 
Dato: 5. december 2022 
Sags nr.: 2022-039192 
Ref: TPL 

 

Side 4/4 

 
5. Rammeaftale 2023-2026 
Forhandlingerne om den kommende Rammeaftale 2023-2026 blev umiddelbart sat i stå, da folketingsvalget 
blev udskrevet, og forhandlingerne kan først genoptages, når en ny regering er dannet.  
 
6. Nye kunder (tilbagevendende punkt), drøftelse ud fra oplæg/facilitering (45 min.) 
Nye kunder blev drøftet i grupper. Der er potentiale for flere internationale opgaver: Fx via rammeaftalen, 
HELCOM, bistandsmidler i andre dele af verden. QGG har salg af licenser til software. Spin off-opgaver, fx 
medarbejder, der laver review for andre.  
 
Erhvervskunder ønskes generelt mere som samarbejdspartnere end opdragsgivere. Kommuner: De færreste 
institutter har store succesrater her, men måske kan projektsamarbejder sammen med kommuner være vær-
difuldt. Andre områder kan være pesticidafprøvning (AGRO), dyrevelfærd og metanreducerende foder (ANI-
VET). OBS på at der skal være faglighed i det for AU, ikke blot omsætning.  
 
Kapacitet: Flere institutter er hængt helt op på opgaver, så der ikke er plads til mere rådgivning. Ingeniørin-
stitutterne vokser inden for vand; her kunne komme noget på vandrensning og drikkevandskvalitet.  
 
7. Kurser  
MBU henstillede til, at hvis en deltager på myndighedskurset ikke får godkendt sin opgave og ikke umiddel-
bart genafleverer, skal kursusansvarlig inddrage institutlederen for afklaring.  
 
MBU besluttede, at myndighedskurset ikke er egnet som forskningsobjekt for Cattle Crossroads. ANIVET 
står til rådighed for interviews med forskerne. 
 
8. Øvrige meddelelser 
Hybridmødeformen: Vær opmærksom på, at lyden er optimeret fra det lokale, hvor deltagerne er samlet fy-
sisk, så online-deltagere kan følge med i drøftelser i lokalet.  
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