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KOMMISORIUM FOR ARBEJDSGRUPPEN FOR MYNDIGHEDSBETJENING 

 

Den forskningsbaserede myndighedsbetjening på ST – samspillet mellem dekanat, 
nationale centre og institutter  

 

Baggrund 

Med afsæt i problemanalysens anbefalinger samt overleveringen af ansvaret for den forskningsbaserede 
myndighedsbetjening til fakulteterne og dermed til Dekanen, er det besluttet at nedsætte en 
arbejdsgruppe, der skal efterse og producere forslag til forbedringer af arbejdsgange i relation til STs 
myndighedsbetjening, samt komme med forslag til udvikling af området såvel fagligt som økonomisk. 

Myndighedsbetjeningsopgaven omfatter bl.a. kontakt til ministerier og styrelser vedr. rammeaftaler 
samt hel- og halvårsrapporteringer, fag strategi, operationel og daglig håndtering af forsknings- og 
rådgivningsmæssige problemstillinger, bidrag til udviklingen i sektorerne, herunder samarbejde med 
erhverv og virksomheder, økonomi og ressourcestyring af de midler, der stilles til rådighed for den 
forskningsbaserede myndighedsbetjening, samt områdets strategiske udvikling som en organisk del af 
ST indenfor områderne fødevarer og jordbrug samt miljø og energi. 

 

Medlemmer 

Kurt Nielsen, Dekanat (KNI) - formand 

Niels Halberg, DCA (NH) 

Hanne Bach, DCE (HB) 

Erik Steen Kristensen, AGRO (ESK) 

Peter Henriksen, BIOS (PH) 

Ole Olsen (OO) 

Arbejdsgruppen sekretariatsbetjenes af Maya Jepsen (MAJ) 

 

Problemstillinger 

 Optimering af samspil mellem institutter og nationale centre, herunder gensidig anerkendelse 
og fælles branding overfor myndigheder, erhverv og offentlighed 

 FVM og MIM begynder i stigende grad at koordinere deres bestilling af 
myndighedsrådgivningen, hvilket nødvendiggør et tæt samspil om besvarelserne 

 Antallet af opgaver er stigende mens ressourcerne til at løse opgaven er faldende, hvilket giver 
spændinger ift. opdragsgiverne på nogle områder 

 Sikre faglig relevans ift. rammeaftalerne, herunder om vi har fagområder som ikke efterspørges 
 Øget konkurrence fra andre universiteter og institutioner på flere områder tilsiger øget kvalitet 

og bredere udnyttelse af forskningskompetencen på nogle områder 
 Faglig identitet og ligeværd i opgaver 
 Rekruttering af seniorforskere/lektorer/professorer sker ud fra kriterier, som ikke nødvendigvis 

sikre dækning af forskningsområder i aftalerne 
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 Meritering/kreditering og anerkendelse af myndighedsbetjening i forhold til karrierevej til hhv 
senior/lektor og professor niveau 

 Centrenes rolle og betjening ift. videnudveksling og strategisk erhvervssamarbejde herunder 
input til omstrukturering af AU og STs hidtidige forbrug af ressourcer her til. 

 Forbedring af den interne og den eksterne kommunikation af myndighedsbetjeningen, herunder 
proaktivt fagligt sampil mellem forskningsmiljøer og ministerier. 

Målsætninger 

 Fremkomme med konkrete forslag til den fortsatte udvikling af samarbejdet mellem de 
nationale centre og STs institutter og mellem de nationale centre med henblik at sikre 
myndighedsbetjeningens konkurrencedygtighed. Herunder at komme med input til 
arbejdsgruppen for ny økonomimodel ang. økonomi mellem centrene. 
 

 Fremkomme med forslag til sikring af meritering hhv. rekruttering, som sikrer den faglige 
bredde og kompetencer ift. myndighedsaftalerne på seniorforsker/lektor og seniorrådgiver 
niveau fremadrettet. 
 

 Fremkomme med løsningsforslag på den øgede konkurrence, så AU bliver mere 
konkurrencedygtig i forhold til andre universiteter. 
 

 Fremkomme med forslag til hvordan myndighedsområdet profileres som et samlet område 
fremfor ved adskilt, selvstændig profilering af de enkelte enheder (institutter, nationale og 
interdisciplinære centre) 
 

 Fremtidssikre indtægtsgrundlaget for myndighedsbetjeningen ved at fremsætte konkrete forslag 
til hvilke nye kunder, der kan være interesserede i forskningsbaserede myndighedsbetjenings 
ydelser. Hvor og hvordan kan de 2 % hentes andre steder - gennem fx H2020? 
 

Produkter 

Der vil være løbende kommunikation af og inddragelse i arbejdsgruppens arbejde (den lokale 
inddragelse er institut- og centerledernes ansvar) - derfor vil følgende skulle produceres: 

1. Nærværende kommissorium 

2. Endeligt notat - indeholdende anbefalinger til fortsat positiv udvikling af den forskningsbaserede 
myndighedsbetjening (1.udkast og revideret udkast) 

3. Præsentation der kan anvendes både internt og eksternt 

4. ”One-pager” til bred distribution på dansk og engelsk 

5. Evt. implementeringsplan 

 

Interessenter 

Der er flere aktører involveret i udførelse af den forskningsbaserede myndighedsbetjening: dekanat, 
DCA/DCE, 7 eller flere institutter, flere dele af ST administration.  

Ligeledes er AUs bestyrelse interesserede i status på og udvikling af myndighedsbetjeningen. 
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Udkast til tidsplan 

Tidspunkt Aktør Emne Produkt 

Oktober 2014 Fakultetsledelsen (30.) Indledende drøftelse  
December 2014 Arbejdsgruppe (18.) Sættemøde 

 
Kommissorium kan deles 
med LSU og institutfora 
efter 12. jan. 
 

Januar 2015 Fakultetsledelsen (12.) 
 

Orientering om og 
godkendelse af 
kommissorium 

Kommissorium kan deles 
med LSU og institutfora 
efter 12. jan. 
 

Februar 2015 Arbejdsgruppe (5.) 2. arbejdsgruppemøde 
Status på fordeling og 
løsning af arbejdsopgaver 

 

Primo marts 
2015 

Arbejdsgruppe (4.) 3. arbejdsgruppemøde 
(Statusmøde) og drøftelse af 
første oplæg til anbefalinger 
 

1. oplæg til anbefalinger 

Dekanat  Status samt 1. oplæg til 
anbefalinger  

Kommentarer der 
medfører revision 
 

Ultimo marts 
2015 
 
 

Dekanat  1. Udkast til anbefalinger 
drøftes  
 

Oplæg til 
beslutning/indstilling til 
fakultetsledelsen 

Fakultetsledelse (19.) 1. Udkast til anbefalinger 
drøftes  
 

 

April 2015 FSU (15.) 
Akademisk Råd (22.) 
Institutfora 

Modtager status og 1. 
Udkast til anbefalinger 

 

Maj 2015 Arbejdsgruppe Revision og 
rapportskrivning 

Notat og oplæg til 
fakultetsledelsen  

Fakultetsledelsen (28.) Drøfter oplæg fra 
arbejdsgruppen 

 
 

Ultimo juni 2015 FSU 
AR 

Skriftlig tilbagemelding på 
rapport til arbejdsgruppe 

Skriftlig høring  

Arbejdsgruppe Reviderer oplæg Endeligt oplæg til dekanat 
med anbefalinger 

Medio juni Dekanat Drøfter oplæg fra 
arbejdsgruppen  
 

Fastlæggelse af hvilke 
anbefalinger der skal 
implementeres 

Arbejdsgruppe Implementering 
 

Implementeringsplan 

 


