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Abstract 
In Denmark, authorities consult the scientific community for expert advice on how to combat 
societal challenges within food safety, animal health and energy, thus allowing the government to 
act and make decisions based on scientific evidence. Even though Danish universities have 
provided independent scientific advice to authorities for more that 10 years, strategic university 
management within this area has not been investigated previously. The aim of this master thesis is 
to identify strategic thinking and actions of universities supporting scientific advice to authorities 
and reveal use of this knowledge to create public value of university-authority collaboration.     

The idea of Mark Moore that public value is essential for strategy development in public 
organisations was used to identify the societal value of the work. Analysis of semi-structured 
interviews of managers at universities and governmental institutions showed that many 
parameters influence strategic management at universities, thus providing a complex frame for 
strategy development. The public value was determined as: Independent evidence-based advice 
that allow trustworthy and transparent political decisions of societal significance. Essential 
operational capacities of universities were identified as high scientific quality, international 
networks and organisational experience in advising authorities. The independency of universities 
and separation of scientific advice from policy is essential for legitimacy and support and thus 
public value creation. Synergies between operational capacities of universities and authorities is an 
essential legitimacy to support public value. It is interesting that decision-making based on 
scientific evidence also support development of the associated industries and universities and 
promotes a public that is articulate of expectations to authorities, thus aiming of creating at a just 
and fair society.   

Institutional theory allowed analysis of the semi-structured interviews focusing on university-
authority interactions. While each type of organisation represents its own institutional orders 
(universities: profession, authorities: state) having different sense of self and identity and thus 
very different values and behaviours, they share their view on the public value of their 
collaboration. Interestingly, a common strategic goal ensures collaboration between the 
institutions, despite their differences. Furthermore, formalised contracts and even competitive 
tendering ensure a clear institutional frame, thus supporting collaboration and public value 
creation. Analysis of university-authority collaboration shows that mutual trust and understanding 
of institutional logic is essential for navigating in such complex collaboration.  

University management is well aware of specific managerial actions that support employees in 
providing advice for authorities. These include integration of advising authorities into the classical 
university tasks – teaching and research, and counselling employees within communication and 



 

 4 

research quality. Public reforms and new societal challenges within the scientific areas of authority-
advising creates an interactive and ever changing environment for strategy development, 
suggesting that emerging strategies suggested by Mintzberg is a useful approach. In this 
perspective managers should know the capabilities of the organisation well enough to set the 
strategic direction, but allow strategies to evolve gradually through the actions and experiences of 
the organisation.  

University managers expressed profound interests in contributing to scientific advising of the 
authorities, but are also concerned with changing conditions such as competitive tendering. The 
analysis pointed to three major strategic areas important for future involvement in advising of 
authorities. These are: Research strategies including consideration of the areas of interests, 
development of international research networks and sharing knowledge between Danish 
universities. However, university strategy is influenced by many other parameters and universities 
must carefully consider if prioritizing their involvement in providing advice for the authorities is still 
attractive in a broader context in the future.  

In conclusion, this thesis has provided new knowledge of strategic management within advising of 
authorities that may allow universities consider their strategy development within this growing 
area of cross-sectorial collaboration of high societal value and importance.  
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Emnevalg og motivation 
Forskningsbaseret myndighedsbetjening: En universitær opgave 

I Danmark har vi en lang tradition for en tæt kobling mellem den nyeste forskning og undervisning 
og vores universiteter er forpligtet til at udbyde forskningsbaseret uddannelser. Ifølge 
Universitetsloven er danske universiteter forpligtet til at etablere og udbrede ny viden ved 
at publicere forskningsresultater, uddanne kandidater med den nyeste viden, formidle 
forskningsresultater til den brede offentlighed og ved at forskerne deltager som eksperter i politisk 
nedsatte udvalg og kommissioner. Traditionelt defineres universiteternes kerneopgaver derfor som 
forskning, uddannelse og formidling, men siden 2007 er myndighedsbetjening kommet til som en 
fjerde universitær kerneopgave i forbindelse med den daværende regerings globaliseringsstrategi, 
hvor sektorforskningsinstitutionerne blev fusioneret med universiteterne.  

Fra politisk side var det overordnede strategiske mål med sammenlægning af 
sektorforskningsinstitutioner og universiteter at nyttiggøre den strategiske sektorforskning i de 
videregående uddannelser og at sikre en fortsat kvalificeret myndighedsbetjening ved forankring i 
universiteternes forskning. Som følge af dette udviklede universiteterne siden egne strategier med 
fokus på konkrete mål inden for forskningsbaseret myndighedsbetjening, mens en hvidbog fra 
Danske universiteter berørte universiteternes overordnede strategi på området ved at 
anbefale at forskningsbaseret myndighedsbetjening sidestilles med forskningsbaseret uddannelse, 
formidling og innovation (Hvidbogen, 2009). Hvidbogen forsøgte desuden at lægge op til debat om 
hvordan forskningsbaseret myndighedsbetjening kan påvirke universiteternes udvikling, dog uden 
at behandle de overordnede strategiske målsætninger og ledelsesmæssige prioriteringer 
(Hvidbogen, 2009). Strategisk ledelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening i en universitær 
kontekst er således ikke tidligere undersøgt. 

Ved forskningsbaseret myndighedsbetjening anvendes faktuelle data og analyser til uvildig 
myndighedsrådgivning, der igen danner grundlaget for offentlige beslutninger. 
Myndighedsbetjening skal således, på line med forskning, uddannelse og formidling, bidrage til at 
opfylde universiteternes samlede forpligtelse til at skabe værdi for samfundet, idet 
myndigheder, regering, folketing og erhvervsliv har adgang til aktuel, pålidelig og relevant viden til 
at inddrage i beslutningsprocesser. Samfundsmæssigt har forskningsbaseret myndighedsbetjening 
stor betydning, da det giver mulighed for at træffe vigtige og komplekse beslutninger baseret på 
den nyeste faglige viden og forskningsresultater, endda ofte beslutninger med betydelige 
samfundsøkonomiske og sociale effekter. Forskernes ansvar er at give faglig vurdering og 
rådgivning, mens ansvaret for beslutninger og forvaltning ligger hos myndigheder og politikere. De 
seneste år har flere sager i pressen behandlet forskningsbaseret myndighedsbetjening og dermed 
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sat fokus på de dilemmaer og problemer samarbejdet mellem universiteter og myndigheder også 
består af.  

Temaet for denne afhandling er at undersøge universiteternes strategiske udgangspunkt for 
forskningsbaseret myndighedsbetjening og den offentlige værdi der skabes samt at 
klarlægge viden om strategiske ledelsesmæssige tiltag, der understøtter 
forskningsbaseret myndighedsbetjening.  

KU ønsker flere aftaler om forskningsbaseret myndighedsbetjening 

Forskningsbaseret myndighedsbetjening udspringer af behovet for sikker og uvildig viden som 
grundlag for samfundsmæssige beslutninger og forekommer primært inden for samfundsmæssige 
problemstillinger som for eksempel fødevaresikkerhed, miljø og det veterinære område. Historisk 
set blev myndighedsbetjening løst af sektorforskningsinstitutionerne og begrebet dækker en række 
opgaver beskrevet i Lov nr. 326 af 5/5 2004 om Sektorforskningsinstitutioner § 2 ”En 
sektorforskningsinstitution driver forskning indtil højeste internationale niveau med bl.a. det formål 
at 1) rådgive inden for institutionens kerneområder, 2) udføre myndighedsopgaver, 3) udføre 
udviklingsarbejde med et klart samfundsmæssigt sigte, 4) formidle, herunder varetage, viden- og 
teknologioverførsel af egen forskning til relevante offentlige og private interessenter og 5) udføre 
driftsopgaver i forbindelse med de nævnte opgaver.” 

Med universitetsreformen i 2007 blev aftaler og opgaver overført fra de tidligere 
sektorforskningsinstitutioner til universiteterne. Det betød blandt andet at aftaler om 
myndighedsbetjening på fødevare og veterinærområdet overgik til Danmarks Tekniske Universitet 
(DTU), der fusionerede med Danmarks Fødevareforskning (nu DTU-FOOD og DTU-VET), mens 
blandt andet Fødevareøkonomisk Institut overgik til Københavns Universitet (KU). I forbindelse 
med aftalerne er det et krav at universiteterne udfører forskning på højeste internationale niveau 
inden for de faglige områder som aftalen berører, således at den nyeste viden kan forstås, 
indsamles og anvendes på problemstillinger, der er aktuelle for myndighederne og sikre at 
myndighedsbetjeningen er forskningsbaseret.  

Det fremgår af Danske universiteters hvidbog om forskningsbaseret myndighedsbetjening fra 2009 
at Københavns Universitet opretholdte bevillinger for 57,9 millioner kr., svarende til 5,6% af alle 
bevillinger til forskningsbaseret myndighedsbetjening i 2009 (Hvidbogen, 2009). Selvom denne 
opgørelse er 8 år gammel, er der ikke sket de store ændringer på området og KU har således 
stadig en beskeden del af aftalerne, på trods af universitets størrelse. Nyeste tal fra Miljø- og 
fødevareministeriet viser at Københavns Universitet har aftaler for 27 millioner kr. årligt i årene 
2017-2020 (Rammeaftalen, 2016). 

Københavns Universitet har på nuværende tidspunkt erfaring med myndighedsbetjening på en 
række områder og ønsker at sætte fokus på at øge hjemtagning af aftaler med ministerierne. 
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Konkret har Miljø- og fødevareministeriet valgt at konkurrenceudsætte en langsigtet aftalebevilling 
inden for det veterinære område og her har Københavns Universitet særdeles gode 
forudsætninger for at byde på opgaven, da KU uddanner dyrlæger som det eneste universitet i 
Danmark og har et stærkt internationalt fagligt miljø på området. Afhandlingens problemfelt 
tager således afsæt i Københavns Universitets ønske om at hjemtage flere aftaler om 
forskningsbaseret myndighedsbetjening.  

Helt aktuelt har mit institut på Københavns Universitet budt på en konkurrenceudsat aftale om 
forskningsbaseret myndighedsbetjening med Miljø- og fødevareministeriet inden for det veterinære 
område. Med baggrund i min tidligere erfaring som institutleder og vice-institutleder har jeg 
indgående kendskab til instituttets ledelse, og jeg fungerer som sparringspartner for 
institutledelsen i forhold til personaleledelse, strategi og organisatoriske forhold. På nuværende 
tidspunkt har mit institut ingen aftaler om forskningsbaseret myndighedsbetjening, men har budt 
på den konkurrenceudsatte aftale inden for det veterinære område. Resultaterne fra denne 
afhandling vil blive anvendt til at kvalificere min sparring af institutlederen i forhold til 
ledelsesmæssige tiltag og til at udvikle en egentlig strategi på området.  

Problemstillinger og begreber af betydning for forskningsbaseret 
myndighedsbetjening 

Forskningsbaseret myndighedsbetjening hviler på det såkaldte armslængdeprincip, hvor 
der er tydelig adskillelse mellem forskerens faglige vurderinger og rådgivning og de senere 
beslutninger taget af myndigheder og politikere. Forskningsbaseret myndighedsbetjening reguleres 
af en standardkontrakt med en række bilag og er en økonomisk rammeaftale, der både skal 
understøtte forskning inden for aftalens område og dermed sikre faglig kompetenceopbygning og 
løse konkrete opgaver for myndighederne. Samlet set består forskningsbaseret 
myndighedsbetjening af fire principielt forskellige typer opgaver (Figur 1).  

Forskningsbaseret faglig rådgivning 
omfatter planlagte og faste løbende opgaver 
samt akutte bestillinger til lovforberedende 
arbejde og udredninger 

Figur 1: Definition af forskningsbaseret myndighedsbetjening 

Forskningsbaserede beredskabs-
aktiviteter omfatter opretholdelse af fagligt 
og teknisk beredskab til hurtig og effektiv 
løsning af akutte og aktuelle situationer 

Forskningsbaseret overvågning og 
monitorering foretages inden for faglige 
områder fastlagt i aftalen  

Kilde: Rammeaftale om forskningsbaseret myndighedsbetjening, 2017-2020 

Forskning og kompetenceopbygning 
omfatter forskning inden for de faglige 
områder fastlagt i aftalen til understøttelse af 
rådgivning, overvågning og monitorering 
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Forskning og kompetenceopbygning er afgrænset til emner af betydning for den konkrete 
sektor og skal sikre et højt fagligt niveau inden for aftalens områder, og er som den frie forskning 
drevet af forskernes egne ideer og valg af metode. Den sektorrelaterede forskning giver den 
enkelte forsker mulighed for at bedrive forskning inden for rammeaftalens faglighed og sikre 
forskeren et vist økonomisk frirum til at forfølge faglige problemstillinger inden for aftalen. Dette er 
særdeles attraktivt for den enkelte forsker, dersom vedkommende allerede arbejder inden for 
feltet, også set i lyset af den intense konkurrence om forskningsmidler både nationalt og i EU, og 
de begrænsede muligheder for at opnå bevillinger til grundforskning. I tillæg til rammeaftalerne 
findes ydelsesaftalerne, der beskriver de konkrete projekter og dermed ydelser der skal leveres. 
Rammeaftalen kan desuden indeholde følgeskrivelser der beskriver rettigheder og spørgsmålet om 
rettighederne til den bagvedliggende viden kan potentielt skabe et dilemma for universiteterne, 
idet der her er tale om viden, som forskere har tilvejebragt gennem årelangt arbejde og som 
derfor repræsentere selve fundamentet for universitetets virke.  

Forskningsfrihed er et grundvilkår for forskeren ved universitetet og sikrer den enkelte forsker 
frihed til at bestemme sit faglige fokus. Forskningsfrihed er blevet defineret som frihed til at vælge 
forskningsemne, frihed til at stille spørgsmål, frihed til at vælge materiale og metoder til at finde 
svarene, samt frihed til offentligt at fremlægge hypoteser, resultater og ræsonnementer 
(Universitetsloven § 2 stk. 2). Forskeren er samtidig underlagt principperne om god videnskabelig 
praksis, som betyder at der er særlige regler for hvordan forskning skal bedrives og forskeren er, i 
henhold til god videnskabelig praksis, pålagt strenge etiske regler også i forhold til sin egen 
uvildighed. Når der i forbindelse med forskningsbaseret myndighedsbetjening lægges vægt på 
forskningens uvildighed, betyder det at forskningen skal være evidensbaseret uden forskerens 
personlige synspunkter - kun baseret på fakta og transparente analyser.  

Det er essentielt at den sektorrelaterede forskning udføres 
med samme integritet og bedømmes efter de samme 
kvalitetskriterier som al anden forskning. Dette leder til et 
andet dilemma, nemlig ytringsfrihed og universitetets 
pligt til formidling af forskningsresultater, både til 
fagtidsskrifter med uafhængige bedømmelser af fagfæller, 
men også til den brede offentlighed. Dette gælder også for 
forskningsresultater opnået som en del af den 
forskningsbaserede myndighedsbetjening. Der kan opstå 
interessekonflikter mellem universitet og myndigheder om 
tidspunkt og indhold i forhold til kommunikation til 
offentligheden. En enkelt sag i pressen afslørede at 
konkret kontrakt om forskningsbaseret 
myndighedsbetjening indeholdt tavshedsklausuler i 

Figur 2: Kort om Gyllegate 

”I Gyllegate afleverede AU-forskere 
data til ministeriet, hvis embeds-
mænd manipulerede disse data, 
men foregav, at de stammede fra 
AU-forskerne. Og forskerne var 
afskåret fra at protestere mod 
misbruget, for tavshedsklausuler 
sagde at de først måtte sige noget 
1. februar 2016, fem uger efter at 
Landbrugspakken og de 
manipulerede data var kommet i 
spil”  

Kilde: Forskerforum, 2017, nr. 301 
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uoverensstemmelse med universitetsloven. Samtidig blev der stillet spørgsmål ved opretholdelse af 
armslængdeprincippet (Figur 2). Den konkrete sag resulterede i at Eva Kjær Hansen trak sig fra 
posten som Miljø- og fødevareminister og at ministeriet påbegyndte en revision af 
standardkontrakterne for samarbejde mellem universiteter og myndigheder. I den nye 
standardkontrakt er bestemmelsen om tavshedspligt om forskerens leverancer til anvendelse i 
nationale beslutningsprocesser fjernet. Alligevel har kritiske røster påpeget at det kan være 
vanskeligt at ændre en kultur, hvor forskere og universitetets ledere gennem mange år har været 
underlagt ministeriets krav om tavshedspligt.   

I forskningsbaseret myndighedsbetjening befinder universitetet sig i et fagligt, økonomisk og 
samfundsmæssigt krydspres. Personlige, politiske og subjektive standpunkter må ikke påvirke 
objektive data og analyser i universiteternes rådgivning, men alligevel kan universitetet komme 
under pres for at fortolke resultaterne til løsninger som erhverv og politikere har særlig interesse i. 
Samtidig kan en afventende kommunikation være et ønske for myndighederne, mens universitetet 
kan have andre interesser. Endelig er myndighederne og politikerne også den økonomisk 
bevilligende myndighed, og universiteterne kan komme i klemme hvis ministerierne fjerner 
bevillingen og udliciterer rådgivning og forskning til private konsulentfirmaer.  

Afhandlingen har derfor til formål at skabe viden om universitetets mulige strategiske 
ledelsesmæssige tiltag i relation til forskningsbaseret myndighedsbetjening under hensyntagen til 
dette krydspres. Der mangler desuden viden om det strategiske spillerum for universiteterne i 
relation til organisatorisk og ledelsesmæssigt at løse opgaver inden for forskningsbaseret 
myndighedsbetjening. Dette leder til afhandlingens problemformulering.  

Problemformulering 

 

For at analysere og diskutere mulige strategier vil jeg primært tage udgangspunkt i Moores tanker 
om betydningen af værdiskabelse i offentlige organisationer for strategiudvikling (Moore, 2000; 
Moore 2014; Page et al., 2015; Mintrom & Luetjens, 2015) samt Mintzbergs tanker om emerging 
strategy (Mintzberg, 1987). Endelig vil jeg anvende Institutionel teori til at analysere indstiftede og 
etablerede værdier og praksis i og på tværs af organisationer (Thornton et al., 2012) for 
derigennem at undersøge samarbejdet mellem universiteter og myndigheder. 

  

Problemformulering 
Hvilke strategiske ledelsesmæssige tiltag understøtter forskningsbaseret 

myndighedsbetjening og hvordan kan denne viden anvendes til at skabe offentlig værdi i 
samspillet mellem universitetet og myndigheder?  
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Teori 
Strategiudvikling i offentlige organisationer 

For at forstå det strategiske spillerum for universiteterne i relation til forskningsbaseret 
myndighedsbetjening er jeg optaget af Moores tanker om offentlig værdiskabelse og 
grundbetingelserne for værdiskabelse som pejlemærke for strategiudvikling i offentlige 
organisationer.  

Mark Moore foreslår at strategier er nødvendige for alle organisationer, offentlige såvel som 
private for at sikre at de forbliver meningsfulde og effektive i en skiftende omverden (Moore 
2000). Samtidigt bidrager strategier til organisationens legitimitet ved at forklare dens 
eksistensberettigelse i et samfundsmæssigt perspektiv og dermed ændres fokus fra 
organisationens egen overlevelse til samfundsmæssig værdiskabelse (Moore, 2000).  

Moore peger på at der er afgørende forskelle mellem private og offentlige organisationer 
i strategiudvikling (Moore, 2000). Mens offentlige organisationer får indtægter via skatter og 
fonde, opnår private virksomheder indtægter fra salg af produkter og serviceydelser og har som 
mål at øge indtjening til aktionærerne. I modsætning hertil er målet for offentlige organisationer 
defineret igennem organisationens mission (Moore, 2000). Dertil kommer forskelle i hvordan 
offentlige og private organisationer evaluerer målopfyldelse. Når offentlige organisationer skal 
måle hvor effektivt og virkningsfuldt deres mission opfyldes, er det langt mere abstrakt end private 
virksomheders måling af bundlinjen (Moore, 2000). En anden vigtig forskel er afkoblingen af 
målopfyldelse og indtægter i offentlige organisationer (Moore, 2000).  

Baseret på disse overvejelser udviklede Moore en model han kalder ”The public paradigm for 
strategy development”, hvori han foreslår at strategiudvikling i offentlige organisationer baseres på 
analyse af ledelsesmæssig legitimitet og support, ressourcer i form af operationel 
kapacitet og offentlig værdi og deres indbyrdes sammenhæng. Det bemærkes at begrebet 
offentlig værdi skal forstås i et bredt samfundsmæssigt perspektiv og er tæt forbundet med 
mission, som er selve begrundelsen for organisationens eksistens. Overvejelser om legitimitet og 
support drejer sig om at klarlægge hvem – f.eks. højere ledelseslag, omverdenen eller medier, der 
støtter den definerede offentlige værdi, mens operationel kapacitet inkluderer ressourcer og deres 
prioriteringer samt mulighed for at inddrage viden, kompetencer, innovation, bygninger og 
økonomi, internt såvel som eksternt (Moore, 2000).   

I Moores optik er mission et centralt begreb i strategiudvikling i offentlige organisationer, fordi 
missionen både angiver organisationens mål og den værdi der skabes. En offentlig organisations 
mission er ikke relateret til indtjening eller økonomisk overskud, men kan f.eks. formuleres som 
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organisationens ønske om at afhjælpe eller skabe løsninger på samfundsmæssige udfordringer 
(Moore, 2000). Samtidig skaber missionen en samfundsmæssig legitimitet ved at beskrive et 
højere formål, der i en offentlig forståelse anerkendes som betydningsfuldt. Det er ved en effektiv 
mission at organisationen kan sikre økonomisk bæredygtighed, og som Moore siger: ”It is, after 
all, the story that organisations tell to sustain a flow of resources to them” (Moore, 2000 s. 194).  

Moore diskuterer i et senere værk den overordnede filosofiske ramme for forståelse af offentlig 
værdi i et demokratisk samfund (Moore, 2014). Han foreslår at fastlæggelse og vurdering af 
offentlig værdi bør ske ud fra følgende forståelsesramme: Offentlig værdi 1) skaber en 
offentlighed, der er bevist og artikuleret omkring dens forventninger til staten, 2) indbefatter 
statens aktiver såvel som statens autoritet, 3) vurderes normativt både med udgangspunkt i 
skabelse af velfærd for individ såvel som kollektivet samt skabelse af et retfærdigt og godt 
samfund gennem sin behandling af borgerne (Moore, 2014).  

Baseret på disse filosofiske ideer om offentlig værdi foreslår Moore at offentlig værdi har forskellig 
grad af offentlighed i relation til hvad der vurderes og hvem der foretager vurderingen (Moore, 
2014). Værdiobjektet for vurdering kan være materielle goder, andres velfærd, pligt i forhold til 
andre, og koncept for et godt og retfærdigt samfund. Bedømmere af offentlig værdi kan være 
enten enkeltindivider, der handler som individer eller kollektivt med udgangspunkt i henholdsvis 
egne og fælles ideer om hvad der er et godt og retfærdigt samfund, eller demokratisk valgt 
regering og offentlige instanser, der kollektivt beslutter anvendelsen af statens aktiver og magt 
(Tabel 1). Denne forståelse af offentlig værdi betyder at offentlig værdi ikke alene er et spørgsmål 
om at skabe materiel velfærd for det enkelte individ og kollektiv af individer, men i høj grad 
handler om at skabe et godt og retfærdigt samfund for borgerne.  

Vurdering af den offentlige værdi bør også ses i forhold til det offentliges investering, herunder 
finansielle omkostninger såvel som den offentlige organisations autoritet (Moore, 2014). 
Anvendelse af autoritet og magt ligger i princippet kun hos staten, men organisationer der er en 
del af staten og har uddelegeret ansvar og hermed autoritet og magt har samme mulighed for at 
investere deres autoritet i skabelse af den offentlige værdi. Staten anvender som udgangspunkt 
sin autoritet og magt til at skabe et samfund, der er rigt, socialt og retfærdigt. Men autoritet kan 
blive en omkostning, når individer og/eller organisationer bliver pålagt at gøre noget de 
foretrækker ikke at gøre og dermed fratager dem noget de værdsætter. Der er både en juridisk 
såvel som normativ grænse for statens autoritet, idet demokratiske samfund har 
kontrolmekanismer til at undersøge og respondere på uansvarlig anvendelse af autoritet (Moore, 
2014).   
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Tabel 1: Et bud på forskellige grader af offentlig værdi (oversat og modificeret efter Moore, 2014) 

 Værdi udsat for vurdering 

Udgangspunkt 
for vurdering af 
offentlig værdi 

Materiel 
velfærd Andres velfærd Andres pligt 

Et godt  og 
retfærdigt 
samfund 

Individer Hvad synes jeg 
er godt for mig? 

Hvad synes jeg 
er godt for 
familie, venner, 
naboer og mine 
medborgere? 

Hvad synes jeg 
at jeg skylder 
familie, venner, 
naboer og mine 
medborgere? 

Hvad synes jeg 
karakteriserer et 
godt og 
retfærdigt 
samfund? 

Kollektiv af 
individer  

Hvad vil vi som 
individer gøre 
sammen for at 
forbedre vores 
egen materielle 
velfærd? 

Hvad vil vi som 
individer gøre 
sammen for at 
hjælpe sårbare 
eller nødlidende 
individer? 

Hvad synes vi 
som individer at 
skylder hinanden 
som borgere og 
hvordan opfatter 
vi vores civile 
pligter? 

Hvad synes vi 
som individer  
karakteriserer et 
godt og 
retfærdigt 
samfund og hvad 
vil vi gøre 
sammen for at 
forfølge dette 
ideal? 

Demokratisk 
valgt regering 
og offentlige 
instanser 

Hvordan ønsker 
vi som borgere 
at anvende det 
offentliges magt 
til at forbedre 
den materielle 
velfærd for 
individer i 
samfundet?  

Hvordan ønsker 
vi som borgere 
at anvende det 
offentliges magt 
til at forbedre 
den materielle 
velfærd for de 
særligt sårbare 
individer i 
samfundet? 

Hvordan ønsker 
vi som borgere 
at anvende det 
offentliges magt 
til at beskytte 
borgernes 
rettigheder og 
hvilke pligter vil 
vi pålægge 
borgerne? 

Hvordan ønsker 
vi som borgere 
at anvende det 
offentliges magt 
til at skabe et 
godt og 
retfærdigt 
samfund? 

 

 

Spørgsmålet er hvordan offentlig værdi måles og hvordan samarbejde mellem offentlige 
organisationer påvirker forståelse af offentlig værdi. Ved samarbejde forstås her at opnå fælles 
resultater, som ikke kunne opnås alene, ved at man deler information, ressourcer, aktiviteter og 
kapabiliteter på tværs af organisationer. Baseret på en analyse af tvær-sektorelle samarbejder er 
det foreslået at den offentlige værdi af partnerskaber bør vurderes og måles på tre 
overordnede dimensioner; demokratisk ansvarlighed, proceduremæssig legitimitet og materielle 
resultater inklusiv performance (Page et al., 2015).  

Demokratisk ansvarlighed forstås her som transparente og åbne beslutningsprocesser og 
inkluderer vertikal demokratisk ansvarlighed (lydhørhed over for autoriteter og demokratiske 
mandater) og horisontal demokratisk ansvarlighed (lydhørhed over for samarbejdspartnere og 
interessenter). Begge perspektiver på demokratisk ansvarlighed bidrager til at vise samarbejdets 
offentlige værdi ved at sikre samarbejdets lovlighed og ved at tillade udveksling og udvikling af 
viden på tværs af organisationer (Page et al., 2015). Proceduremæssig legitimitet skal vise at 
processerne i samarbejdet er rationelle, lovlige og transparente og er vigtige parametre for 

Stigende grad af offentlig væ
rdi 

Stigende grad af offentlig værdi 
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vurdering af samarbejdets værdiskabelse (Page et al., 2015). Endelige de materielle resultater 
og performance en mere konkrete vurdering af samarbejdets værdiskabelse. Her handler det 
både om at evaluere de konkrete resultater og deres effekter, men også samarbejdets effektivitet 
og værdiskabelsen i form af synergieffekter, der giver øget kapacitet inden for problemløsning 
(Page et al., 2015). Konkrete indikatorer for vurdering af offentlig værdiskabelse i relation til 
samarbejde mellem offentlige organisationer er desuden beskrevet (Page et al., 2015). 

Moores model for udvikling af strategi i offentlige organisationer forholder sig ikke til hvem og 
hvilke offentlige instanser, der har ansvaret for offentlig værdiskabelse og hvad det stiller af krav 
til offentlig ledelse. Umiddelbart har den offentlige leder et stort ansvar og skal have en vis 
grad af autonomi og være i stand til at navigere mellem de tre sider af den strategiske trekant for 
at kunne arbejde med offentlig værdiskabelse som et strategisk mål. På den anden side peger 
forskere også på det politisk systems ansvar og argumenterer for at politiske beslutningstagere 
og embedsmænd skal tage udgangspunkt i offentlig værdi når de udvikler politik og lovgivning 
(Mintrom & Luetjens, 2015).  

Fokus på offentlig værdiskabelse vil i Mintrom & Luetjens optik kan understøttes af en åben og 
tydelig diskussion i det politiske system om de mål og resultater som ønskes opnået med konkrete 
politiske tiltag. Samtidig tales for en tættere dialog med offentlig ledere og borgere og en både 
evidens- og erfaringsbaseret tilgang til konkret udformning af politiske tiltag med inddragelse af 
offentlig ledere, borgere og eksperter til at kvalificere arbejdet (Mintrom & Luetjens, 2015).  

Mintrom & Luetjens foreslår at empiriske undersøgelser af relationen mellem offentlig værdi, 
politiske tiltag og offentlig ledelse kan anvendes til at skabe øget bevidsthed i det politiske system 
om offentlig værdi som et strategisk mål for politiske tiltag og medvirke til at udvikle samarbejdet 
med offentlige ledere og borgere i konteksten af offentlig værdi (Mintrom & Luetjens, 2015). 
Samlet set sætter forfatterne fokus på tre vigtige forhold omkring offentlig værdi og politiske 
tiltag: 1) det er muligt at skabe offentlig værdi gennem politiske tiltag, 2) dette øger dialogen med 
borgere og offentlige ledere, og 3) enighed om offentlig værdi skaber bedre sammenhæng mellem 
politiske ideer og implementering af politiske tiltag og øger samarbejdet i den offentlig sektor, 
herunder med det politiske system (Mintrom & Luetjens, 2015). Ideen er at anvende et 
helhedsblik, der ikke blot dækker den enkelte organisations værdiskabelse og strategi, men sætter 
fokus på den samlede betydning af offentlig værdiskabelse.  

Institutionel teori  

Mens Moores model giver mulighed for at anvende offentlig værdi som pejlemærke for 
strategiudvikling i offentlige organisationer, har institutionel teori et helt andet perspektiv, da 
tilgangen fokuserer på etablerede værdier og praksis i og på tværs af organisationer. Jeg ønsker 
at anvende en institutionel tilgang som teoretisk forståelsesramme af partnerne i forskningsbaseret 
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myndighedsbetjening, da jeg forventer at sådanne betragtninger vil give mig et andet perspektiv 
på udvikling af samarbejdet.  

Institutionel teori tager udgangspunkt i social konstruerede og historisk prægede kulturelle 
symboler, fortolkninger og værdier til at beskrive hvordan individuelle personer fremstår, 
organiserer deres tid og arbejde samt skaber mening med daglige aktiviteter (Thornton et al., 
2012). Institutionelle logikker påvirker menneskers opfattelse og adfærd ved at koble værdi og 
praksis for individuelle personer i og på tværs af organisationer. Ved hjælp af kulturelle og 
sociologiske analyser foreslås at inddele institutionelle systemer i idealtyper som f.eks. ”staten” 
eller ”profession” (Thornton et al., 2012).  

Tabel 2: Ideal typer for institutionelle systemer (oversat og modificeret efter Thornton et al. 2012) 

 Fællesskab Stat Marked Profession Virksomhed 

Metafor Fælles grænser Fordeling af 
ressourcer Transaktion Netværk Hierarki 

Kilder til 
legitimitet 

Ens vilje, tillid og 
gensidighed 

Demokratisk 
deltagelse 

Økonomisk 
bundlinje 

Personlig faglig 
ekspertise Markedsposition 

Kilder til 
autoritet 

Forpligtigelse til 
fælles værdier og 
ideologier 

Bureaukrati Udbud og 
efterspørgsel Faglig tilknytning Bestyrelse, 

topledere 

Kilder til 
identitet 

Følelsesmæssig 
forbundenhed, 
selvtilfredshed  

Social og 
økonomisk klasse Usynlig 

Høj faglighed og 
personlig 
omdømme 

Bureaukratisk 
rolle  

Baggrund for 
normer 

Medlem af 
gruppen Samfundsborger Egeninteresse Medlem af 

fagfælles-skaber 
Ansættelse i 
virksomhed 

Baggrund 
opmærksomhed 

Personlig 
investering i 
gruppen 

Status i relation til 
interessegrupper Marked status Faglig status  Status i 

hierarkiet 

Baggrund for 
strategi 

Øge 
medlemmernes 
status og ære  

Øge 
samfundsgoder 

Skabe 
økonomisk 
profit 

Øge personligt 
omdømme 

Udvikle størrelse 
og særkende 

Uformelle 
kontrol- 

mekanismer 
Synliggøre 
handlinger Korridor politik Erhvervs-

analytikere 
Offentlig 
anerkendte 
fagprofes-sionelle 

Organisations 
kultur 

Økonomisk 
system 

”cooperative 
capitalism” 

”welfare 
capitalism” 

”market 
capitalism” 

”personal 
capitalism” 

”managerial 
capitalism” 

 

Her skal idealtyper forstås som den ramme hvorfra individer og organisationers selvforståelse og 
identitet opleves og forstås, og som påvirker deres ageren, sprog og motiver. Idealtyperne 
beskriver således dominerende symboler og metaforer, som individer og organisationer fortolker 
og kategoriserer deres aktiviteter efter og hvorfra de skaber mening og værdi (Thornton et al., 
2012). Idealtyperne kan anvendes til at gruppere individer og organisationer og kortlægge 
eventuelle afvigelser fra idealtyperne samt modsætninger i organisationer. De institutionelle 
logikker knyttet til hvert ideal system er: Kilder til legitimitet, autoritet og identitet, baggrunden for 
normer, opmærksomhed og strategi samt uformelle kontrolmekanismer og økonomiske systemer, 
der beskriver det fundament som institutionen hviler på (eksempler Tabel 2). 
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Når flere forskellige institutionelle logikker eksisterer i samme organisation kan dette give 
anledning til spændinger og misforståelser, idet sådanne logikker, om de er individualiseret eller 
findes i subgrupper, er baggrunden for hvordan værdier og gældende praksis opfattes og fortolkes 
(Thornton et al., 2012). Forfatterne foreslår dog at modsatrettede logikker i en organisation kan 
håndteres ved at afkoble eller tilkoble sig forskellige logikker afhængig af kontekst og situation.  

Ledelse af strategiudvikling  

En analyse af strategilitteraturen foreslår at strategier befinder sig på et kontinuum mellem det 
instrumentelle og det fortolkende, der repræsenterer strategi som henholdsvis en plan og en 
proces (Bakir & Todorovic, 2010). I en instrumentel strategi anvendes strategien som 
organisationens instrument til at nå sit objektive og rationalt funderede mål og forudsætter en klar 
og direkte sammenhæng mellem middel og mål. En instrumentel strategi er karakteriseret ved en 
stabil omverden med begrænset indflydelse på organisationen og en lav grad af interaktioner 
mellem interne aktører i strategiimplementeringen. Instrumentelle strategier dannes på baggrund 
af analyse og rationelle beslutninger baseret på årsagssammenhænge og fordrer en lineær 
planlægning: Først formulering af strategi, derefter eksekvering. Opbygning af nødvendige 
kapaciteter og kompetencer i organisationen har betydning for udførsel af strategien (Bakir & 
Todorovic, 2010).   

Organisationer der befinder sig i en omskiftelig verden og mange individuelle aktører fordrer en 
fortolkende strategi, der er karakteriseret ved en tvetydig sammenhæng mellem middel og mål. 
Her fortolker individuelle aktører strategien subjektivt. Strategien kan dannes med fokus på proces 
f.eks. hvad er er vigtigt lige nu, ”muddling through”, organiseret anarki eller strategi-som-praksis. 
Fælles for disse er, at der er fokus på processen og at det er muligt at operere i en kompleks 
virkelighed (Bakir & Todorovic, 2010). Omverdenen har stor indflydelse på gennemførsel af 
strategien og kun de aktiviteter, der opleves som vigtige vil gennemføres. Desuden påvirkes 
implementeringen af organisationens kapacitet og den sociale kulturelle kontekst. Resultatet af en 
fortolkende strategi forventes at være nogle af de planlagte mål. Men også nye mål vil opnås, idet 
der konstant vil opstå ændrede mål og dermed resultater og en fortolkende strategi indeholder 
dermed også muligheden for at arbejde med emerging strategies som beskrevet af Mintzberg 
(Bakir & Todorovic, 2010; Mintzberg, 1987).  

Mintzbergs gør op med strategi som en rationel og bevidst lineær plan, hvor tanke (planlægning) 
kommer før handling (implementering) (Mintzberg, 1987). Hans tese er at strategier udvikles i 
en dynamisk proces mellem tanke og handling hos alle i organisationen og mange aktiviteter 
og ideer er strategiske uden at være beskrevet i et strategidokument. Han foreslår derfor at 
strategi er en gradvis og løbende proces (på engelsk emerging strategy), hvor de samlede tanker, 
erfaringer, handlinger og aktiviteter i organisationen indgår i en syntese, som udgør 
organisationens strategi (Mintzberg, 1987). I disse strategiprocesser finder lederen strategier i 
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organisationen frem for at analysere, planlægge og implementere ud fra egne visioner og derfor 
kan effektive strategier udvikles alle steder i organisationen og på mange forskellige måder.  

Om ledelse af emerging strategies siger Mintzberg at ”to manage strategy is to craft thought and 
action, control and learning, stability and change” – at lede strategi er at skabe tanke og handling, 
kontrol og læring, stabilitet og forandring (Mintzberg, 1987 s. 73). Med tanke og handling forstås 
at lederen bruger sit dybe kendskab til organisationens formåen til at se muligheder og mønstre, 
der samlet set udgør en strategi. Med kontrol og læring menes at læring og refleksion over 
resultater og sammenhænge er essentiel for emerging strategies, og at kontrollen skal sættes fri 
for strategisk at kunne høste fra de aktiviteter, der vokser frem i organisationen. Med stabilitet og 
forandring sættes fokus på at registrere hvilke forandringer, der har betydning for organisationen i 
fremtiden og sikre den rette timing af forandring med udgangspunkt i visioner og involverende 
ledelse (Mintzberg, 1987). Konkret foreslår Mintzberg at ledelsen formulerer den overordnede 
retning for organisationens udvikling, og lader de medarbejdere og ledere, der er i direkte 
berøring med opgaverne oversætte retningen til konkrete handlinger (Mintzberg, 1987). 
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Projektdesign og metoder 
Videnskabsteori og kvalitet 

I denne afhandling anvendes primært et fænomenologisk perspektiv, idet jeg ønsker at forstå 
fænomenet strategisk ledelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening ud fra aktørernes egne 
perspektiver og beskrive verden, som den opleves af de personer der er involveret i 
forskningsbaseret myndighedsbetjening. Et fænomenologisk perspektiv fokusere på 
subjektivitet og fortolkning, herunder subjektive handlinger og den mening aktører tillægger 
forskellige handlinger. Virkeligheden er en social, kulturel og historisk kontekst, som danner en 
meningshorisont for den enkelte. Forskeren bør være uden forudfattede meninger eller teorier. 
Det diskuteres om den fænomenologiske forskning skal føre til typificering og dannelse af 
idealtyper (en slags generalisering) eller om der er tale om en forskydning fra det generelle til det 
specifikke og det abstrakte til det konkrete (Justesen & Mik-Meyer, 2010).  

Institutionel teori har dog også et konstruktivistisk perspektiv, der bygger på antagelsen om 
at vores virkelighed kontinuerligt konstrueres i sociale processer. Her handler det om at indfange 
kompleksiteten, der kendetegner tilblivelsen af et fænomen og beskrive flertydigheden med så 
mange facetter som muligt. I dette perspektiv forstås verden som kollektivt konstrueret og 
sproget, diskurser og institutionelle strukturer er den kontekst individet refererer til (Justesen & 
Mik-Meyer, 2010).  

Når man anvender kvalitative metoder i samfundsvidenskaberne sikres kvalitet ved at forholde sig 
til undersøgelsens validitet og pålidelighed (Justesen & Mik-Meyers 2010). Jeg har sikret 
undersøgelses pålidelighed ved at anvende interviews som en veldokumenteret metode, udvikle 
interviewguides og være omhyggelig med transskribering. Kvalitative interviews har givet mulighed 
for at gå i dybden med problemformuleringen og ved analyse og fortolkning har jeg undgået 
subjektivitet og sikret undersøgelsens validitet. I fænomenologisk forskning er det en accepteret 
metode at generalisere ved at anvende det specifikke og konkrete frem for det generelle og 
abstrakte (Justesen & Mik-Meyer, 2010). Jeg kan derfor formidle afhandlingens hovedkonklusioner 
som generelle betragtninger om forskningsbaseret myndighedsbetjening i et samfundsmæssigt 
perspektiv. Jeg har løbende forholdt mig til om der er god og logisk sammenhæng mellem 
problemformulering, teori, dataindsamling, analyse og konklusion og har dermed sikret opgavens 
kohærens (Justesen & Mik-Meyers, 2010). Jeg har lagt vægt på at være præcis med hensyn til 
teoretiske begreber og deres anvendelse samt har begrundet mine valg af metoder, teorier og 
analyse for at sikre transparens (Justesen & Mik-Meyers, 2010).  
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Forskningsspørgsmål og tilknyttede teorier 

For at understøtte besvarelsen af min problemformulering har jeg udviklet tre tematiske 
forskningsspørgsmål med hvert sit teoretiske perspektiv (Tabel 3). Teorierne skal hjælpe mig til at 
indkredse og åbne min empiriske analyse jævnfør metaforen ”Dåseåbner” (Høyer, 2007) og 
dermed besvare min problemformulering. 

Tabel 3: Tematiske forskningsspørgsmål og tilknyttede teorier 

Forskningsspørgsmål Erkendelsesmål Teori og begreber 

Hvordan bidrager 
forskningsbaseret 
myndighedsbetjening til at 
skabe samfundsmæssig 
værdi i universiteternes 
og myndighedernes 
perspektiv?  

Jeg ønsker at analysere 
opfattelsen af 
forskningsbaseret 
myndighedsbetjening i et 
offentlig-værdi perspektiv 
(forstående forskningstype)  

Moores strategiske trekant, kortlægge 
den offentlig værdi, organisatoriske 
legitimitet og operationel kapacitet, 
samt overvejelser om måling af 
offentlige værdi af partnerskaber, 
herunder demokratisk ansvarlighed, 
proceduremæssig legitimitet og 
materielle resultater/performance og det 
politiske systems anvendelse af offentlig 
værdi i deres arbejde 

Hvordan påvirker formelle 
rammer og udviklet 
praksis samspillet mellem 
universiteter og 
myndigheder? 

Jeg ønsker at forstå 
samarbejdet mellem 
universiteter og myndigheder 
og forstå institutionernes 
fortolkning af aftalernes 
formelle rammer og udviklet 
praksis (forstående 
forskningstype)  

Institutionel teori giver mulighed for at 
komme tættere på indholdet i samspillet 
ved at overveje hvilke idealtyper der 
beskriver de to organisationer og 
kortlægge eventuelle modsætninger og 
betydningen af institutionelle logikker 
knyttet til hvert ideal system 

Hvilke strategiske 
ledelsesmæssige tiltag 
kan universiteterne 
anvende i forhold til 
forskningsbaseret 
myndighedsbetjening og 
hvordan kan sikres 
balance i det faglige, 
økonomiske og 
samfundsmæssige 
krydspres? 

Jeg ønsker at forstå 
universiteternes strategiske 
spillerum i forhold til 
forskningsbaseret 
myndighedsbetjening 
(forstående forskningstype) og 
angive mulige måder at lede, 
organiserer og prioriterer 
opgaverne på (handlingsrettede 
forskningstype) 

Strategi er på et kontinuum mellem det 
instrumentelle og det fortolkende 
repræsenterende strategi som 
henholdsvis en plan og en proces. 
Mintzbergs tanker om emerging strategy 
inddrages i relation til udvikling af 
strategier i en løbende proces i relation 
til Moores tanker om anvendelse af 
offentlig værdi, som pejlemærke for 
udvikling af strategi i offentlig 
organisationer 
 

Indsamling af empiri  

Jeg vil anvende to typer af empiri; dokumenter som baggrundsmateriale og interviews. Som 
baggrundsmateriale for forskningsbaseret myndighedsbetjening vil jeg anvende to dokumenter. 
Det ene dokument er Danske universiteters hvidbog om forskningsbaseret myndighedsbetjening 
fra 2009, der har til formål at opbygge en fælles forståelse af de grundlæggende principper for 
universiteternes varetagelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening og beskriver de 
grundlæggende principper for samarbejdet. Det andet dokument er en ny rammeaftale om 
forskningsbaseret myndighedsbetjening indgået med Københavns Universitet og Miljø- og 
Fødevareministeriet, som indgår som et konkret eksempel på en aftale om forskningsbaseret 
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myndighedsbetjening (Rammeaftalen, 2016). Dokumenter fungerer som organisationens 
hukommelse, dog skal man være opmærksom på at også dokumenter kan være selektive i deres 
repræsentation (Justesen & Mik-Meyers, 2010). 

I afhandlingen anvendes interview til at afdække hvilke strategiske ledelsesmæssige tiltag, der 
understøtter forskningsbaseret myndighedsbetjening og undersøge hvordan denne viden kan 
anvendes til at skabe offentlig værdi i samspillet mellem universitetet og myndigheder. Som 
interview-form anvendes semi-struktureret interview med åbne svarmuligheder, da jeg 
ønsker at indhente detaljerede forståelser og beskrivelser samt at kunne supplere med nye vinkler 
på problemformuleringen (Justesen & Mik-Meyers, 2010). Jeg vil derfor være opmærksom på at 
skabe mulighed for spontane, levende og uventede svar ved at stille åbne spørgsmål samt at stille 
opfølgende spørgsmål, der indbyder til at uddybe svarene.  

Ved udvælgelse af interviewpersoner har jeg lagt vægt på lang ledelsesmæssig erfaring med 
forskningsbaseret myndighedsbetjening enten på universiteterne eller hos myndighederne, fremfor 
at udvælge kritiske cases, hvor interviewpersonerne har været involveret i fremtrædende sager i 
pressen. Jeg har derfor udvalgt to institutledere på universitetet, en kontorchef i Miljø- og 
fødevareministeriet og en leder i Fødevarestyrelsen, der alle har erfaring med forskningsbaseret 
myndighedsbetjening. Der er således tale som eliteinterviews, der er karakteriseret ved 
interview af personer som er ledere eller eksperter (Kvale & Brinkmann, 2009) og der er vant til at 
udtale sig om deres meninger og tanker. Jeg har derfor været opmærksom på at sådanne 
interviewpersoner er trænede i kommunikation omkring emnet og haft fokus på om de primært 
udtaler sig i generelle vendinger i henhold til organisationens officielle synspunkter (Kvale & 
Brinkmann, 2009). For at komme i dybden med interviewet er det vigtigt at stille opfølgende 
spørgsmål, der tillader interviewpersonen at uddybe, forklare og eksemplificere deres udtalelser, 
således at interviewet kan bringe ny viden og arbejde sig ind til problemstillingernes kerne (Kvale 
& Brinkmann, 2009). I henhold til Hermanowicz former de bedste interviews sig netop som 
en samtale, hvor intervieweren ud over at stille spørgsmål, også undersøger interviewpersonens 
svar ved at stille opklarende spørgsmål, omformulerer spørgsmål hvis nødvendigt og vedholdende 
forsøger at undersøge hvad interviewpersonen synes er vigtigt i relation til problemstillingen 
(Hermanowicz, 2002). Eliteinterviewpersoner er ofte meget sikre på deres status og det vil derfor 
være muligt at udfordre deres udtalelser på en respektfuld måde (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Et godt interview er karakteriseret ved en klar ramme omkring interviewet (Hermanowicz, 2002). 
Dette sikre jeg ved at medbringe et introduktionsbrev, der forklarer interviewets formål, indhold og 
eventuel opfølgning samt information om fortrolighed, optagelse af interviewet og senere 
destruktion af optagelserne. Et godt interview er også karakteriseret at lade samtalen arbejde sig 
ind på detaljerne og nå frem til problemstillingens essens, uden nødvendigvis at følge en 
spørgeguide slavisk (Hermanowicz, 2002). Dette kræver klarhed omkring hvad jeg ønsker at få ud 
af interviewene og for at sikre en klar linje og skabe struktur på mine interviews har jeg valgt at 
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lade mine forskningsspørgsmål udgøre rammen for interviewene. Forskningsspørgsmålene er 
desuden omformuleret til interviewspørgsmål for at understøtte samtale frem for 
envejskommunikation (Kvale & Brinkmann, 2009). Interviewspørgsmålene er skitseret i appendiks.  

Det skal bemærkes at når samfundsvidenskabelig forskning baseres på interviews er udvælgelse af 
interviewpersoner en kritisk parameter. I denne afhandling har jeg prioriteret at interviewe ledere 
og lagt vægt på at anvende interviewpersoner med lang erfaring med ledelse af forskningsbaseret 
myndighedsbetjening for at få så kvalificerede input som muligt til at belyse min 
problemformulering. Som konsekvens heraf er interviewpersoner ikke udvalgt med henblik på at 
belyse kritiske cases, ej heller har jeg ved afholdelse af interviewene været fokuseret på konkrete 
sager i pressen og da formålet med afhandlingen ikke har været at bibringe en analyse af alt der 
kan gå galt i samarbejdet mellem myndigheder og universiteter. Et andet valg af interviewpersoner 
kunne have sat mere fokus på problematiske forhold i samarbejdet mellem universiteter og 
myndigheder.  

Metodik til analyse af interviewmateriale 

Jeg har valgt at transskribere mine interview og derefter at analysere interviewmaterialet ved åben 
kodning (Jakobsen & Harrits, 2010). Ved åben kodning tages udgangspunkt i en række temaer og 
nøgleord, men det er også muligt at lade nøgleord og temaer vokse frem fra interviewmaterialet. 
Formålet med kodning er at kunne kondensere meningen i lange interviewudsagn til en række 
udsagn, der derefter giver mulighed for typificering.  

I min analyse af interviewmaterialet har jeg identificeret relevante udsagn om værdi, 
organisationernes bidrag og forståelsen af legitimitet og support for både universiteter og 
myndigheder i henhold til Moores strategiske trekant (Moore, 2000) samt udsagn, der forholder sig 
til måling af og graden af den offentlige værdi (Moore, 2014). Jeg vil undersøge hvordan 
demokratisk ansvarlighed, proceduremæssig legitimitet og materielle resultater/performance 
bidrager til forskningsbaseret myndighedsbetjening (Page et al., 2015) og forsøge at undersøge 
betydningen af samarbejdet for policy making (Mintrom & Luetjens, 2015). 

Jeg er interesseret i at forstå forholdet mellem aftalernes formelle rammer, reel praksis og 
institutionernes fortolkning af udvalgte bestemmelser heri og komme tættere på indholdet i 
samspillet mellem universiteter og myndigheder. Med udgangspunkt i tankerne om institutionelle 
logikker vil jeg analysere interviewmaterialet for udsagn om henholdsvis universiteternes og 
myndighedernes kilder til legitimitet, autoritet og identitet, samt baggrund for normer, 
opmærksomhed og strategi med udgangspunkt i Tabel 2 (Thornton et al., 2012). 

Endelig vil jeg forsøge at identificere udsagn i interviewmaterialet, der peger på hvordan 
universiteterne tænker forskningsbaseret myndighedsbetjening ind i deres strategi. Disse udsagn 
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kan anvendes til at belyse universiteternes overordnede strategiske tænkning og ledelsesmæssige 
tiltag på området. Jeg har derfor kodet interviewmaterialet ud fra nedenstående temaer: 

Offentlig værdi: udsagn der siger noget om værdi for samfundet, organisationerne og 
enkeltpersoner samt måling af offentlig værdi 

Ressourcer og operationel kapacitet: udsagn der siger noget om ressourcer og deres 
prioriteringer samt mulighed for at inddrage viden, kompetencer, innovation, bygninger og 
økonomi, internt såvel som eksternt 

Ledelsesmæssig legitimitet og support: udsagn der siger noget om hvem der støtter den 
offentlige værdi, højere ledelseslag, ministeriet, omverdenen, medier, borgere, forbrugere 

Demokratisk ansvarlighed: udsagn der siger noget om beslutningsprocesser og lydhørhed over 
for interessenter 

Proceduremæssig legitimitet: udsagn der siger noget om processer for samarbejde, inklusiv 
henvisning til om de er rationelle, lovlige og transparente 

Materielle resultater og performance: udsagn der siger noget om konkrete resultater, effekt, 
synergi, sparede ressourcer 

Policy: udsagn der siger noget om udvikling af politik på området 

Institutionelle logikker og samarbejde: udsagn der siger noget om kilder til legitimitet, autoritet og 
identitet, samt baggrund for normer, opmærksomhed og strategi i relation til samarbejde 

Strategi og ledelse: udsagn der siger noget om universiteternes overordnede strategi, men også 
om konkret ledelse af medarbejdere 

Forskning i egen organisation 

Ry Nielsen & Repstad beskriver fordele og ulemper ved at studere egen organisation. Mens 
fordelene er godt kendskab til organisationen, engagement og lyst til ændringer, knytter 
begrænsningerne sig til manglende analytisk distance, bias i data på grund af organisatoriske 
forhold – hvis chefen indsamler data er det ikke sikkert at alt bliver fortalt - vanskeligheder ved at 
forholde sig åben, fri for fordomme og forforståelse af problemet (Ry Nielsen & Repstad, 1993). 

Det anbefales at forskeren har en distance til objektet for analysen og overvejer egen rolle i 
organisationen samt formidling af studiets konklusioner (Ry Nielsen & Repstad, 1993). I 
afhandlingen studerer jeg andre organisationer (Danmarks Tekniske Universitet, Miljø- og 
fødevareministeriet og Fødevarestyrelsen) såvel som egen organisation (Københavns Universitet). 
På nuværende tidspunkt er jeg personligt og organisatorisk på afstand af afhandlingens tema og 
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involverede medarbejdere. På den anden side kan jeg drage fordel af et indgående organisatorisk 
kendskab og til forskerrollen, da jeg også er aktiv forsker og leder af forskere. I forhold til en mere 
offentlig formidling, bør jeg overveje etik og anonymitet og drøfte dette med interviewpersoner.   
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Analyse 
Offentlig værdi af forskningsbaseret myndighedsbetjening 

Mit første forskningsspørgsmål omhandler den samfundsmæssige betydning af forskningsbaseret 
myndighedsbetjening: Hvad er den samfundsmæssig værdi og hvordan understøttes denne? 
Moore beskriver netop hvordan offentlige organisationer kan arbejde med værdiskabelse som en 
strategisk ledelsesmæssig tankegang (Moore, 2000). Interviewmaterialet anvendes derfor til at 
indkredse den offentlige værdi af forskningsbaseret myndighedsbetjening og til at kortlægge 
legitimitet og support samt operationel kapacitet som er grundbetingelserne for værdiskabelse. 
Det skal bemærkes at selvom ledelse har en central placering i at sikre samspillet mellem de tre 
faktorer i den strategiske trekant, er Moores tanker om det strategiske ledelsesarbejde ikke særlig 
konkrete (Moore, 2000). Jeg vil derfor først i et senere afsnit belyse universiteternes strategiske 
ledelsesmæssige tænkning og tiltag. 

Interviewmaterialet viser at det essentielt for den samfundsmæssige legitimitet at 
universiteterne er faglige og organisatoriske uafhængige af ministeriet og at armslængdeprincippet 
anvendes til at sikre adskillelse af faglig vurdering fra politiske beslutninger og myndighedernes 
håndtering. Samtidige giver universiteternes høje forskningsstade en særlig troværdighed af 
forskningsbaseret myndighedsbetjening, som følgende citater pointerer. 

[…] set fra ministeriets side, det er at vi har en troværdig og uafhængig viden af høj kvalitet, som 
ikke kan anfægtes. - Kontorchef, Miljø- og fødevareministeriet 
 
Fra myndighedernes side, så kunne de måske bedre tænke sig selv at have pengene, og hvert år 
give dem til specifik nogle opgaver eller konsulenthuse [end til universiteterne], men de ville så 
miste troværdigheden. - Institutleder 

Det er således netop den uafhængige forskning, der er universiteternes styrke og dermed en vigtig 
operationel kapacitet i relation til forskningsbaseret myndighedsbetjening. 

Man har lagt vægt på uafhængigheden af statslige embedsmænd, af det politiske system. Det er en 
rigtig god beslutning. - Leder, Fødevarestyrelsen 

Forskningsbaseret myndighedsbetjening har support via samfundets aftagere af lovgivning på de 
faglige områder, herunder erhvervs- og interesseorganisationer, borgere og forbrugerne, men den 
måske vigtigste support kommer fra tanken om det oplyst og demokratiske samfund. 
Interviewmaterialet er ikke særligt tydeligt omkring denne support, men måske er det fordi den 
ligger implicit i vores forestilling om det danske samfund. 
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Ved operationel kapacitet sættes fokus på den viden og kapacitet organisationerne bidrager til 
skabelse af den offentlig værdi (Moore, 2000). Både universiteter og myndigheder peger på at den 
vigtigste operationelle kapacitet for universiteterne er forskningsmiljøer, der kan levere brugbar 
viden af højeste kvalitet på faglige områder der er relevante for ministerierne. I relation til 
forskningsmiljøerne peges på vigtigheden af at forskerne er aktive eksperter med dyb indsigt i 
international forskning inden for de relevante fagområder:  

Universiteterne og forskningsbaseret viden er noget af den højest kvalitet af viden vi har […]. 
Uanset om det er nationale eller internationale udfordringer vi har, det er de bedste miljøer vi går 
efter. - Kontorchef, Miljø- og fødevareministeriet 
 
[…] vi er også de bedste - det er derfor, at vi får opgaven. Og der er ikke nogle andre 
konkurrenceparametre end kvalitet. - Institutleder 

For at opnå viden af højeste kvalitet har universiteterne udviklet procedurer til kvalitetssikring af 
data, processer og af selve rådgivningen, hvilket også kan ses som operationel kapacitet. Samtidig 
sikrer universiteternes frie metodevalg at der leveres den bedst mulige kvalitet i den tidsmæssige 
ramme. Dertil kommer at god forskningspraksis, som et gennemgående princip for al forskning på 
universiteterne, sikrer forskerne troværdighed i rådgivning af myndighederne: 

Der skal være god praksis på det her felt, ligesom alt andet vi laver, og det handler også om, at de 
her folk er stolte, af det, de laver. De sælger også kvaliteten og deres troværdighed. - Institutleder 
 
Forskerne har jo stået til mål for det vi har lavet, fuldstændig som med al anden forskning, og skal 
tage debatten omkring det og skal gå ind og udrede, diskutere og forklare i debatten omkring det, 
de har lavet. - Institutleder 

Organisatorisk erfaring på universiteternes nævnes også som en vigtig kompetence, herunder 
betydningen af et langvarigt samarbejde med ministeriet og dermed god forståelse for opgavernes 
art, ledelse, organisering samt kommunikation af forskningsbaseret myndighedsbetjening. 
Infrastruktur, herunder særlige bygninger og laboratoriefaciliteter kan også regnes som 
operationel kapacitet for universiteterne.   

Myndighedernes behov for at indhente viden udefra begrundes af at ”mange af ministerierne er 
fagligt set ret slanke” (Citat, institutleder). Derfor er ministeriets operationelle kapacitet at udpege 
og de faglige områder og problemstillinger, hvor der mangler viden til at sikre evidensbaserede 
beslutningsgrundlag. Derudover er myndighedernes operationelle kapacitet at være ansvarlige for 
rammeaftalerne, afgrænsning af opgaverne, formulering af konkrete spørgsmål til forskerne, samt 
at de er den økonomisk bevilligende myndighed. Endelig er myndighedernes operationelle 
kapacitet medarbejdere med faglige kompetencer inden for naturvidenskab, jura, økonomi samt 
kendskab til erhverv og det politiske system, som følgende citat illustrerer:  
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[…] en sag, som går til departement, den skal være belyst fagligt, det kan være natur, 
mikrobiologisk fagligt eller hygiejnemæssigt fagligt, så skal den være juridisk behandlet, hvad er det 
for en juridisk mulighed, det kan være flere muligheder og så skal den være økonomisk behandlet - 
hvad koster det, hvordan kunne man foreslå at skaffe penge til det, og så er der til sidst den 
politiske, som så er os, der fortæller ministeren, hvad de kunne de andre partier forventes at mene 
om det. - Leder, Fødevarestyrelsen 

Den offentlige værdi af forskningsbaseret myndighedsbetjening bør ses i forhold til 
værdiskabelse i en større samfundsmæssig kontekst (Moore, 2014). Overordnet viser 
interviewmaterialet at forskningsbaseret myndighedsbetjening skaber offentlig værdi ved at 
bidrage med uafhængig evidensbaseret rådgivning som grundlag for troværdige og transparente 
politiske beslutninger af samfundsmæssig betydning. 

Det er dybest set uafhængig evidensbaseret viden, som viser hvilke strategiske tiltag der virker. - 
Kontorchef, Miljø- og fødevareministeriet 
 
Når man træffer en beslutning, så skal man vide, så godt man kan, hvilke konsekvenser det får. - 
Institutleder 
 
Det man har brug for som samfund, er troværdighed. - Institutleder 

Men den samfundsmæssige værdi af forskningsbaseret myndighedsbetjening er også en 
sammenkobling af faglig viden med mulige konkrete løsninger, såvel som økonomiske og 
samfundsmæssige overvejelser af effekten af de foreslåede løsninger som følgende citat 
illustrerer:  

[…] der er et problem, man gerne vil have løst, og så må man afveje både de statslige 
omkostninger, det vil sige hvad man har råd til og hvor stor effekt det har, hvor vigtigt problemet er. 
Det er den afvejning, som vi gør som embedsmænd, og vi præsenterer disse afvejninger for det 
politiske system og de kan så vælge. - Leder, Fødevarestyrelsen 

Interviewmaterialet peger også på at forskningsbaseret myndighedsbetjening skaber værdi for 
offentligheden på en række andre punkter, herunder at sikre danske forskningskompetencer, at 
forstå problemstillingerne i en dansk kontekst, og at understøtte forskning inden for erhverv der er 
vigtige for Danmark. Disse udtalelser kan ses som delmængder af den værdi, der skabes af 
forskningsbaseret myndighedsbetjening.  

Selvom interviewmaterialet ikke peger på store forskelle på universiteternes og myndighedernes 
blik på den overordnede offentlige værdi af forskningsbaseret myndighedsbetjening, fremgår det 
af materialet at der er forskellige grader af værdi af forskningsbaseret myndighedsbetjening i 
relation til hvad der vurderes og hvem der foretager vurderingen (Moore, 2014). Som individ kan 
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forskeren være bedømmer af den offentlige værdi med udgangspunkt deres opfattelse af et godt 
og retfærdigt samfund, som beskrevet i dette citat: 

For det første er det meget tilfredsstillende for forskerne at se når egentlig forskningsbaseret viden 
bliver bragt i spil og får betydning i de beslutninger, der bliver taget med ind i afvejningerne. Det 
tror jeg, at mange oplever som meget tilfredsstillende - et værdigt mål. - Institutleder 

Mens et universitetets institut, der kan opfattes som et kollektiv af individer, også kan vurdere 
forskningsbaseret myndighedsbetjening i relation til egen materiel vældfærd:  

Vi har flere forskningsfelter, som er groet op og siden hen har fået forskningsrådsbevillinger [..], 
som i virkeligheden er startet med at ministeriet var parat til at løbe den risiko at få testet et 
redskab eller en tilgang af som kunne have værdi for dette. - Institutleder 

Eller ministeriet som en offentlig instans, der med udgangspunkt i andres velfærd – her 
fødevareerhvervet -  kan bedømme værdien ud fra hvordan man ønsker at anvende det offentliges 
magt til at forbedre den materielle velfærd for fødevareerhvervet:  

På veterinærområdet er der basale behov for at understøtte et erhverv, hvor veterinærforskning er 
afgørende for fødevareerhvervets konkurrenceevne både i forhold til fødevaresikkerhed, 
dyresygdomme osv. - Kontorchef, Miljø- og fødevareministeriet 

Der er således – ud over den overordnede samfundsmæssige offentlige værdi af forskningsbaseret 
myndighedsbetjening - mange andre grader af offentlige værdiskabelse, set ud fra forskellige 
aktører. Moores tanker om at den højeste grad af offentlig værdi skal sikre et godt og retfærdigt 
samfund baseret på det offentliges magt betyder at disse lavere grader af offentlig værdi ikke kan 
stå alene (Moore, 2014). Offentlig værdi er ikke alene et spørgsmål om at skabe materiel velfærd 
for det enkelte individ og kollektiv af individer, men i høj grad handler om at skabe et godt og 
retfærdigt samfund for borgerne.  

Samlet set viser analysen, at den offentlige værdi af forskningsbaseret myndighedsbetjening kan 
identificeres som uafhængig evidensbaseret rådgivning som grundlaget for troværdige og 
transparente politiske beslutninger af samfundsmæssige betydning, med en række underliggende 
værdier (Figur 3). Samtidig redegør analysen også for grundbetingelserne for værdiskabelsen; den 
operationelle kapacitet og ledelsesmæssige legitimitet og support (Figur 3). Den offentlige værdi af 
forskningsbaseret myndighedsbetjening er i overensstemmelse med Moores pointer om hvordan 
offentlig værdi skaber en offentlighed, der er bevist og artikuleret omkring dens forventninger til 
staten. Desuden indbefatter forskningsbaseret myndighedsbetjening at både statens aktiver (her 
operationel kapacitet) og statens autoritet (her legitimitet og support) skaber velfærd for individ 
(her borger og erhverv) såvel som kollektivet (her samfundet) og sigter mod at skabe af et 
retfærdigt og godt samfund (Moore, 2014).  
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Figur 3: Offentlig værdi af forskningsbaseret myndighedsbetjening og de understøttende 
grundbetingelser, operationel kapacitet samt legitimitet og support. 

 

Et helhedsblik på forskningsbaseret myndighedsbetjening i policy 

Mens Moores model for udvikling af strategi i offentlige organisationer ikke konkretiserer hvem der 
har det ledelsesmæssige ansvar for at offentlig værdiskabelse, peger Mintrom & Luetjens på det 
politiske systems ansvar og argumenterer for at politiske beslutningstagere og embedsmænd 
skal tage udgangspunkt i offentlig værdi når de udvikler politik og lovgivning (Mintrom & Luetjens, 
2015). I den forbindelse er det interessant at interviewmaterialet viser at myndighederne er 
særdeles bevidste om offentlig værdi af forskningsbaseret myndighedsbetjening som et strategisk 
mål for politiske tiltag:  

Forskningsbaseret myndighedsbetjening er en enormt vigtig del af vores samlede værdikæde når vi 
som ministerium regulerer forskellige områder og skal udvikle nye politikløsninger eller nye svar på 
konkrete spørgsmål så skal vi så vidt muligt stå på evidensbaseret og forskningsbaseret viden om 
hvad virker hvad er klogt at gøre i forskellige situationer. - Kontorchef, Miljø- og fødevareministeriet 
 
[…] vi får den nyeste viden præsenteret og nyeste risikobehandling på det her område. Det er helt 
afgørende for den politiske proces at der er viden bag ved. - Leder, Fødevarestyrelsen 
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Myndighedernes fokus betyder også at universiteterne oplever at rådgivningen har en anden 
bevågenhed fra politisk hold end al anden forskning, der foregår på universiteterne. Det skyldes 
ikke bare at forskningen ofte er tæt på forbrugeren, men at de berørte erhverv og 
interesseorganisationer også søger at få politisk indflydelse. Universiteterne er dog særdeles 
bevidste om deres rolle som rådgivere og armslængde til det politiske system og deres håndtering. 

Vi lægger viden frem, og politikerne tager stilling til den. - Institutleder 

Endelig kan politiske beslutningsprocesser betyde at offentliggørelse af forskningsresultater 
frembragt i forskningsbaseret myndighedsbetjening skal koordineres med den politiske håndtering. 
Universiteterne har i henhold til universitetsloven pligt til at offentliggøre deres resultater og 
forskerne har ytringsfrihed, men under specielle forhold er det muligt for myndighederne at 
udsætte offentliggørelsen ved at anmode om dette skriftligt og dermed få tavshedspligt i en 
periode. Dette skal altid være begrundet og i interviewmaterialet gives følgende eksempler:  

Hvis der er en leverance som viser at ny husdyrsygdom så har vi jo behov for at bruge de her 7 
arbejdsdage til at forberede os, hvad siger ministeren, hvad skal vi iværksætte af handlinger? - 
Kontorchef, Miljø- og fødevareministeriet 
 
Hvis det er sådan at en offentliggørelse af den reference kan forringe Danmarks forhandlingsposition 
så er det en konkret vurdering at den bliver pålagt tavshedspligt og kan ikke offentliggøres selvom 
den er færdig. - Kontorchef, Miljø- og fødevareministeriet 
 
[…] et andet kunne være støtteordninger, en leverance er der skulle laves et kort over hvor er det 
særligt egnet at gennemføre forskellige foranstaltninger, for eksempel vådområder […]. Hvis det 
kort kommer ud før ordningen er udmeldt, så kan det give anledning til spekulation, nogen kan få 
tab og andre kan få gevinst på grund af særviden. I sådanne situationer kan der også være 
tavshedspligt. - Kontorchef, Miljø- og fødevareministeriet 

For at sikre den overordnede samfundsmæssige værdi af forskningsbaseret myndighedsbetjening, 
er det således nødvendigt med en tæt dialog mellem de offentlige organisationer. Denne dialog er 
også nødvendig i henhold til Mintrom & Luetjens for at kvalificere offentlig værdiskabelse i en 
evidensbaseret tilgang til konkret udformning af politiske forslag (Mintrom & Luetjens, 2015). Sagt 
på en anden måde; samarbejde mellem universiteter og myndigheder sikrer den 
samfundsmæssige værdi af forskningsbaseret myndighedsbetjening for Danmark, idet den 
operationelle kapacitet for hver af organisationernes underbygger og dokumenterer værdien.  

Det er ikke helt tydeligt i interviewmaterialet om vi i Danmark udnytter det offentlige samarbejde 
om forskningsbaseret myndighedsbetjening til at sikre bedre sammenhænge mellem politiske ideer 
og mulighed for implementering af politiske tiltag (Mintrom & Luetjens, 2015). Eksemplerne på 
politiske beslutningsprocesser viser dog at forskningsbaseret myndighedsbetjening har betydning 
for udvikling af dansk såvel som europæisk og international politik og bidrager til offentlig værdi i 
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et bredt samfundsmæssigt perspektiv. Det er ikke alene den enkelte organisations værdiskabelse 
og strategi, der har skabt den offentlige værdi, med derimod den synergi, som opnås i 
samarbejdet ved at man deler informationer, ressourcer, aktiviteter og kapabiliteter på tværs af 
organisationer som fødes ind i den politiske proces.  

Vurdering af værdien af forskningsbaseret myndighedsbetjening 

Beskrivelse af den offentlige værdi af forskningsbaseret myndighedsbetjening ud fra 
interviewmaterialet leder til det næste spørgsmål, nemlig om det er muligt at vurdere og 
dokumentere værdien af forskningsbaseret myndighedsbetjening. Mens interviewmaterialet viser 
at én interviewperson synes at svaret er indlysende og dermed uinteressant, finder andre at det er 
vigtigt at prøve at forklare hvilken værdi samfundet tilføres, men at ministeriets tilfredshed med 
universiteternes bidrag ikke er en gyldig parameter.  

Interviewmaterialet foreslår flere konkrete måder at måle eller dokumentere den offentlige værdi 
af forskningsbaseret myndighedsbetjening, f.eks. ved at undersøge betydningen for eksport, 
skabelse af arbejdspladser, eller status på fødevaresikkerhed og dyrevelfærd. En interessant måde 
at dokumentere værdien af forskningsbaseret myndighedsbetjening kunne desuden være at 
analysere bemærkningerne til lovforslagene, idet disse ofte indeholder henvisninger til det 
vidensgrundlag og altså den forskningsbaserede myndighedsbetjening lovforslagene er baseret på.  

Moore foreslår at vurdering af den offentlige værdi skal ses i forhold til det offentliges investering, 
herunder finansielle omkostninger såvel som den offentlige organisations autoritet (Moore, 2014). 
I denne forståelse skal værdien af forskningsbaseret myndighedsbetjening også relateres til om 
statens autoritet påvirkes af forskningsbaseret myndighedsbetjening. Autoritet kan mistes i de 
sager, hvor der stille spørgsmålstegn ved processer, diskussioner om tavshedspligt og armslængde 
i offentligheden. Selv om disse sager ikke altid har konkrete konsekvenser for den ansvarlige 
minister, kan en vedvarende strøm af sager være meget omkostningsfuld for den offentlige værdi 
af forskningsbaseret myndighedsbetjening. Hvornår disse omkostninger er større end den værdi 
der skabes er svært at konkretisere. Samtidig betyder det også en hel det for omkostningerne, 
hvordan myndighederne responderer på sagerne, herunder arbejdet med at sikre transparente 
processer og juridiske aftaler.  

Det er også muligt at anvende en lidt mere systematisk tilgang til at vurdere den offentlige værdi 
af partnerskaber, nemlig at analysere tre overordnede dimensioner; demokratisk ansvarlighed, 
proceduremæssig legitimitet og materielle resultater inklusiv performance (Page et al., 2015). Jeg 
vil derfor undersøge interviewmaterialet for udsagn der siger noget om processer for samarbejde, 
inklusiv henvisning til om de er rationelle, lovlige og transparente (proceduremæssige legitimitet) 
og udsagn der siger noget om konkrete resultater, effekt, synergi, sparede ressourcer (materielle 
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resultater og performance) og udsagn der siger noget om beslutningsprocesser og lydhørhed over 
for interessenter (demokratisk ansvarlighed).  

Interviewmaterialet er rigt på beskrivelser af processer for samarbejdet, som skaber den 
proceduremæssige legitimitet af forskningsbaseret myndighedsbetjening ved rationelle, lovlige og 
transparente processer, f.eks.: 

[…] klare principper for hvordan vi samarbejder […] og en aftalt struktur og en governance omkring 
det her samarbejde. - Kontorchef, Miljø- og fødevareministeriet 

Ministeriet anvender rammeaftalerne til at beskrive principperne for hvordan samarbejdet skal 
foregå, mens ydelsesaftaler og den gode bestilling udstikker de konkrete projekter og leverancer. I 
den forbindelse indgår universiteternes kvalitetsprocedure som en rationel proces, der skal sikre 
værdien af den forskningsbaserede rådgivning, både i forhold til kvalitet af data, men også ved 
forventningsafstemning med ministeriet og styrelsen. Rent juridisk er universitetet og ministerier to 
selvstændige organisationer, der ikke har beføjelser hos hinanden. Overordnet set handler 
samarbejdet om at have klare spilleregler, der separerer politik og faglighed og sikrer armslængde.  

Det er vigtigt for os at armslængden opretholdes, vi går ikke tilbage og beder om bestemte 
resultater, vi beder universitetet om at komme med deres uafhængige forskningsfaglige viden.  -
Kontorchef, Miljø- og fødevareministeriet 

Dertil kommer at universiteternes aktiviteter er underlagt universitetsloven, der juridisk sikrer 
metodefrihed og ytringsfrihed, men samtidig skal lovgivningen om tavshedspligt om 
personfølsomme oplysninger overholdes. Disse forhold fremgår af rammeaftalerne, som det også 
bemærkes i interviewmaterialet:  

[…] vi skal overholde lovgivningen om tavshedspligt omkring personfølsomme oplysninger og den 
minder os også om, at der skal være skriftlighed i forvaltningen. Institutleder  
 
De universiteter vi samarbejder med har metodefrihed og underlagt universitetslov og der er fuld 
ytringsfrihed. Kontorchef, Miljø- og fødevareministeriet 

Materielle ressourcer og performance, herunder konkrete resultater, effekt, synergi, sparede 
ressourcer fremgår ikke særligt eksplicit af interviewmaterialet. Men konkrete resultater og 
samfundsmæssige effekter af forskningsbaseret myndighedsbetjening er dels de videnskabelige 
analyser og faglige vurderinger forskerne udformer i forbindelse med forskningsbaseret 
myndighedsbetjening, dels den efterfølgende vurdering om mulighederne for implementering, 
effekt- og økonomiberegninger og juridisk bearbejdning. Derefter kommer den endelig lovgivning 
eller regulering foranlediget af forskningsbaseret myndighedsbetjening. Dertil kommer at i 
samarbejdet om forskningsbaseret myndighedsbetjening opnås resultater, som ikke kunne opnås 
af en offentlig organisation alene. Synergien og resultaterne opnås ved at information, ressourcer, 
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aktiviteter og kapabiliteter deles på tværs af organisationer og øger dermed muligheden for at 
komme frem til løsninger af samfundsmæssig betydning.  

I interviewmaterialet er der kun ganske få udsagn, der berører vertikal demokratisk 
ansvarlighed i form af lydhørhed over for autoriteter og demokratiske processer. En af disse er 
henvisningen til myndighedernes mulighed for at konkurrenceudsætte rammeaftalerne, som en del 
af en transparent og åben beslutningsproces, der skal sikre den bedst mulige aftale på området. 

Konkurrenceudsættelse er jo et af de værktøjer der ligger i kassen for at sikre at vi får forskning fra 
de bedste miljøer og de rigtige emner. - Kontorchef, Miljø- og fødevareministeriet 
 
[…] når vi nu skal lave konkurrenceudsættelsesmateriale, det skal være meget mere detaljeret end 
en rammeaftale eller en ydelsesaftale, fordi der skal laves en kravsspecifikation […]. Så på den 
måde får man mere transparens i ydelsen. - Leder, Fødevarestyrelsen 

Lydhørhed over for interessenter er en del af horisontal demokratisk ansvarlighed, og i 
interviewmaterialet anerkendes betydningen af lydhørhed over for interessegrupper og erhvervet, 
blandt andet ved dannelse af interessentnetværk:   

[…] erhvervet, som er ekstremt vigtige i de her ting [forskningsbaseret myndighedsbetjening], fordi 
meget af den rådgivning og den regulering som myndighederne laver, påvirker erhvervslivet […]. De 
[erhvervslivet] har en stor stemme, ønsker en øget transparens, og øget indflydelse på de her ting. - 
Institutleder 
 
[…] nogen gange får specielle interessentorganisationer rimelig indflydelse og der har vi jo også 
nogen gange ønsket ud fra samme tankegang at skabe klare spilleregler, så vi har etableret et 
interessentnetværk, hvor interessenter sidder og kan komme, helt åbent på tværs af 
interesseorganisationer og komme med deres forslag til, hvad de ser som udfordringer og 
muligheder på det her felt. - Kontorchef, Miljø- og fødevareministeriet 

I interviewmaterialet nævnes at erhvervet inddrager andre eksperter, hvis de er uenige med en 
konkret forskning og rådgivning fra universiteterne. De interviewede institutledere mener at det er 
fint at der stilles spørgsmålstegn ved de konkrete faglige vurderinger, men at der også kan opstå 
misforståelser omkring kommunikation i pressen. De peger på at øget åbenhed om konkrete 
opgaver stillet af myndighederne samt universiteternes rådgivning, herunder beskrivelse af de 
valgte metoder bør tilstræbes. Hermed peges igen på at transparente og åbne 
beslutningsprocesser kan medvirke til at sikre demokratiske ansvarlighed og dermed understøtte 
en offentlige værdi af forskningsbaseret myndighedsbetjening. 

Samlet set viser analysen af interview- og baggrundsmaterialet at indikatorer for de tre 
overordnede dimensioner; demokratisk ansvarlighed, proceduremæssig legitimitet og materielle 
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resultater og performance vurderes at være til stede (Page et al., 2015) og understøtter værdien 
af forskningsbaseret myndighedsbetjening. 

Men analysen viser også at en række indbyggede dilemmaer. F.eks. hvordan afvejes demokratisk 
ansvarlighed og lydhørhed over for interessenter i forhold til formaliserede procedurer der skal 
sikre proceduremæssig legitimitet? Eller konkurrerende økonomiske prioriteter i forhold til 
langsigtede projektplaner og akutte situationer? Hvordan foretages denne afvejning og hvordan 
ser henholdsvis myndigheder og universiteter på sådanne dilemmaer og konkurrerende prioriter? 
Svaret på disse dilemmaer er vigtige for at få det fulde ud af investeringen i forskningsbaseret 
myndighedsbetjening og den offentlig værdiskabelse, men kan ikke besvares ud fra Moores tanker 
om strategisk udvikling af offentlig værdi eller Pages indikatorer for vurdering af værdien af 
partnerskaber, da disse teorier har et organisatoriske udgangspunkt (Moore, 2010; Page et al., 
2015). For at forstå og undersøge disse dilemmaer har jeg brug for et teoretisk afsæt, der giver 
mulighed for at komme tættere på samspillet mellem to forskellige organisationer og det vil jeg se 
nærmere på i næste afsnit. 

Samarbejde mellem universitet og myndigheder 

Jeg ønsker at komme tættere på samspillet mellem universiteter og myndigheder og forstå 
institutionernes fortolkning af samarbejdet. Institutionel teori er velegnet til at forstå de idealtyper, 
der beskriver de to organisationer (Thornton et al., 2012). Ved brug af interviewmaterialet vil jeg 
undersøge universiteternes og myndighedernes kilder til legitimitet, autoritet og identitet, samt 
baggrund for normer, opmærksomhed og strategi samt analysere om modsætninger i 
institutionelle logikker har indflydelse på samarbejdet og dermed offentlig værdiskabelse.  

Fra et snævert ministerielt synspunkt er der behov for at tilrettelægge processer meget effektivt 
og præcist for at kunne understøtte det politiske system og demokratisk deltagelse er således 
kilde til legitimitet. Ministeriet ønsker som nævnt den bedste viden fra de stærkeste faglige 
miljøer til aktuelle udfordringer, men har også behov for agilitet i bevillingssystemet. Når nye 
emner dukker op vil ministeriet gerne have mulighed for at prioritere og eventuelt omfordele 
ressourcerne og disse bureaukratiske procedurer er kilde til myndighedernes autoritet, og 
passer med metaforen ”Fordeling af ressourcer” gældende for idealtypen Stat (Tabel 2, Thornton 
et al., 2012). Samtidig respekteres behovet for kontinuitet i erkendelse af at det tager tid for 
universiteterne at opbygge forskningsmiljøer med de bedste kompetencer. Ministeriernes kilder til 
legitimitet, autoritet og identitet kan også illustreres ved følgende citater: 

Som ministerium er vi sat i verden for at servicere et politisk system. - Kontorchef, Miljø- og 
fødevareministeriet 
 
Ministeriet har - som jeg oplever det - stor fokus på at være agile og få den viden frem, i det øjeblik 
den bliver efterspurgt fra ministeren. - Institutleder 
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Så det overordnede mål [for ministeriet] er den bedste viden fra de største faglige miljøer, øget 
agilitet og øget kontinuitet, det er de tre styrende mål. - Kontorchef, Miljø- og fødevareministeriet 

Fra universiteternes synspunkt arbejdes med forskning med et langt sigte og en grundindstilling 
om at belyse en problemstilling fra alle sider og forskning af høj kvalitet er målet og kilde til 
universiteternes identitet. Universitetets kilde til legitimitet er personlig faglig 
ekspertise, mens autoriteten sikres ved den faglige tilknytning. Som forventet er det 
allerede her tydeligt at idealtype Profession med metaforen ”Netværk” (Tabel 2) beskriver 
universitetet:  

Vi som forskere har lyst til at få belyst alle de mulige verdener. - Institutleder 
 
Vi som forskere, er langsomme og dyrere, og den eneste grund til at de køber os er at vi er gode. 
Hvis vi får en opgave, så vil vi fokusere på, at få den bedst mulige kvalitet. - Institutleder 
 
Jeg oplever universiteterne som store professionelle aktører. - Kontorchef, Miljø- og 
fødevareministeriet  

Forskernes baggrund for opmærksomhed og strategi er netop faglig status og at øge personligt 
omdømme i det faglige netværk ved at levere forskning af høj kvalitet. På den anden side ønsker 
ministeriet agilitet, for at kunne agere i et hurtigt omskifteligt politiske system, men ser samtidig 
nødvendigheden af kontinuitet i de faglige miljøer og forskningens langsommelighed. 
Myndighedernes baggrund for opmærksomhed relaterer sig til interessegrupper og at øge 
samfundsgoder generelt. Samlet set peger interviewmaterialet således på at idealtyperne for 
universitetet og myndighederne er to klassiske idealtyper i et moderne demokrati, nemlig 
Profession og Stat (Tabel 2).  

Institutionelle logikker beskriver koblingen mellem værdier og praksis og skaber de fælles regler, 
indbyggede kulturelle koder samt den identitet der ligger til grund for organisationens praksis 
(Thornton et al., 2012). Den kollektive forståelse af organisationens institutionelle logikker bygger 
på en socialt konstrueret fælles opfattelse, der tages for givet. Her er der tale om to meget 
forskellige idealtyper og samarbejdet mellem universitet og myndigheder kan derfor give anledning 
til spændinger og misforståelser, hvis der ikke er indbyrdes klarhed om organisationernes værdier, 
roller og praksis. Dette vil jeg se nærmere på i de næste afsnit. 

Interviewmaterialet peger på modsætninger mellem myndighedernes ønske om agilitet og 
forskningens langsommelighed. Når politiske problemstillinger lever i mange år er det muligt for 
forskerne at forudsige fremtidige manglende data og arbejde med langsigtede planer, der sikrer 
dataindsamling og grundig analyse. Anderledes ser det ud når den politiske dagsorden ændrer sig 
hurtigt. Jo senere forskningen efterspørges af ministeriet i forhold til den konkrete politiske 
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beslutningsproces, jo kortere tid har forskerne til at bidrage med viden af høj faglig kvalitet. Disse 
forhold og deres betydning for samarbejdet illustreres med følgende citater: 

De [Ministeriet] vil gerne trykke på en knap, og så resultatet bare kom ud med det samme, og det 
ved de selvfølgelig godt, at det kan de ikke, men de er stadig drevet af det, og har derfor lyst til at 
komme ind sent og bede om ting hurtigt i en proces, for så kører deres system, mens vi altid gerne 
vil melde os tidligt, så vi kan levere langsomt. Den balance skal vi have en god dialog om. Det, jeg 
tror, at vi kan gøre, er at vi kan kigge på de langsigtede målsætninger. - Institutleder 
 
Vi skal sørge for løbende at have respekt for begge typer skal findes, både de langsigtede og de 
kortsigtede [forskningsopgaver]. Vi [universiteterne og myndighederne] har et stort 
interessesammenfald på hvad det er, vi gerne vil have, målsætningsmæssigt, men vi fungerer 
forskelligt, og derfor så får man jo interessemodsætninger på kontrakterne, som handler om de 
hurtige skift og den langsigtede kvalitet. - Institutleder 
 
[…] jeg synes grundlæggende ikke at det er interessemodsætninger men interessesammenfald, det 
er at få den bedste viden ind til løsning af problemer. - Kontorchef, Miljø- og fødevareministeriet 

Det skal bemærkes at citaterne peger på at de indbyggede modsætninger ikke ser ud til at 
overstige ønsket om at sikre den bedst mulige viden til understøtte evidensbaserede politiske 
beslutninger. Der peges således på at der er et tydeligt fælles mål for samarbejdet og at dette 
betyder at der er en vilje i organisationerne til at overvinde modsætningerne. Endelig peges på 
vigtigheden af klare spilleregler for samarbejdet:  

Nogle gange er der interesseforskelle […] men det er vigtigt at minimere problemerne i det, dét at 
man har klare spillerregler. - Kontorchef, Miljø- og fødevareministeriet 

Rammeaftalerne definerer netop de formelle betingelser for samarbejdet og interviewmaterialet 
peger på at der til stadighed er behov for at sikre en fælles forståelse af rammeaftalerne med 
dialog på både ledelses- og medarbejderniveau i begge organisationer. I forbindelse med 
fortolkning af rammeaftalen i praksis gives eksempler på at det er vigtigt at udvikle et fælles sprog 
om f.eks. infrastruktur. Ønsket om at opnå en kollektiv forståelse på tværs af institutionelle 
strukturer vil understøtte konstruktion af en fælles diskurs i en samarbejdskontekst og med sociale 
processer sikre konkrete resultater og forståelse af samarbejdet.  

I samarbejdet er det også vigtigt at kunne håndtere situationer, der kræver fleksibilitet af begge 
parter. Selv om omprioritering ofte sker i forbindelse med de årlige aftaler, så kan der være emner 
som tages op fra år til år. Universiteterne kan f.eks. blive bedt om at lave en tidsmæssig 
forskydning af opgaver og ministeriet kan blive nødt til at bevillige ekstra ressourcer. Det er dog 
klart af interviewmaterialet at begge partner har en forpligtigelse og der foregår en løbende dialog 
og situationen konstrueres i sociale processer: 
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Når ministeriet får nye behov, så kommer det ind omkring koordinatoren [i ministeriet], hvorefter 
det kommer herud [på universitetet], hvor vi snakker forskellige løsningsmodeller. - Institutleder 
 
Det vil være emner som vi [i ministeriet] tager op fra år til år og så er det jo en 
forhandlingssituation med universiteterne med hurtigt kan man kanalisere resurser fra et område til 
et andet. - Kontorchef, Miljø- og fødevareministeriet 

Det nævnes desuden at konkurrenceudsættelse af rammeaftalerne har tydeliggjort rollerne og 
konkretiseret kunde-leverandør forholdet, og at dette medføre en øget professionalisering, både 
for kunden (her ministeriet og styrelserne) der skal beskrive opgaven og leverandøren (her 
universiteterne og forskerne) der skal besvare opgaven. Konkurrenceudsættelsen har dermed 
skærpet organisationernes roller og kilder til legitimitet. Legitimitet kan forstås som det 
fundament, der giver organisationen magt og netop magt kan få betydning for indbyrdes relationer 
og positioner i et samarbejde. Interviewmaterialet viser at der er god forståelse organisationernes 
kilder til legitimitet og at dette skaber klarhed om hinandens position i samarbejdet.  

Interviewmaterialet viser at der en stor bevidsthed om de underliggende værdier og indbyggede 
kulturelle koder i de to organisationer og dette skaber et godt udgangspunkt for samarbejdet 
partnerne i mellem på trods af de forskellige og til tider modsatrettede institutionelle logikker. Det 
er foreslået at modsatrettede logikker kan håndteres ved at afkoble og tilkoble sig forskellige 
logikker afhængig af kontekst og situation (Thornton et al., 2012) og det er formentlig dette de 
implicerede personer mere eller mindre bevidst gør i samarbejdet. En vigtigt pointe i den 
forbindelse er betydningen af gensidig tillid og en forståelse for hinandens arbejdsvilkår og gode 
menneskelige relationer:  

Vi har en meget langsigtet relation til de her mennesker, vi kender dem, og har tillid til det forhold vi 
har, der er også rettidig omhu, hvis man kan se at vi står i en ressourcemæssige presset situation. - 
Institutleder 
 
Der er det vigtigt at man kan samarbejde, og som person have respekt for, at hvis universiteterne 
siger, at det kan de ikke nå, uden at skulle prioritere noget væk. - Leder, Fødevarestyrelsen 

Samlet set viser denne analyse at interessemodsætninger kan tilskrives institutionelle logikker og 
at fælles mål, klare rammer og roller samt indbyrdes forståelse og diskurs tillader medarbejdere at 
afkoble og tilkoble sig institutionelle logikker og dermed bidrage konstruktivt til samarbejdet.  

Universiteternes strategiske tænkning og tiltag 

Ledelse har en central placering i Moores strategiske trekant, og han foreslår at ledelse sikrer at 
den operationelle kapacitet udnyttes i skabelse af den offentlige værdi med den nødvendige 
ledelsesmæssige legitimitet og support og således binder de tre faktorer sammen (Moore, 2000). 
Hans tanker om det strategiske ledelsesarbejde er dog ikke særlig konkrete og jeg vil derfor 
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inddrage Mintzbergs tanker om emerging strategy (Mintzberg, 1987) for at belyse universiteternes 
ledelsesmæssige strategiske tænkning og tiltag.  

I forskningsbaseret myndighedsbetjening befinder universiteterne sig i en kompleks og omskiftelig 
verden med mange aktører, hvor midler og mål ændres i forhold til politisk fokus. Sådanne 
betingelser fordrer en fortolkende strategi med fokus på processer, der kan dirigere ressourcer til 
mål prioriteret af aktuelle behov (Bakir & Todorovic, 2010).  

Konkret koordineres arbejdet med forskningsbaseret myndighedsbetjening i de faglige udvalg, 
hvor der også sidder medarbejdere fra ministerierne og styrelserne, men disse faglige udvalg har 
ingen styringsredskaber og det fulde ledelsesansvar for den forskningsbaserede 
myndighedsbetjening er hos universitetet og dermed institutterne. Interviewmaterialet peger på en 
række områder hvor det er strategisk vigtigt at arbejde med ledelse af forskningsbaseret 
myndighedsbetjening.   

For det første, hvordan organiseres arbejdet med forskningsbaseret myndighedsbetjening? 
Her peger interviewmaterialet på øget faglig synergi ved integration af undervisning, forskning og 
myndighedsbetjening, idet specifikke faglige kompetencer bedre kan udnyttes på tværs og deles af 
mange medarbejdere. Det bemærkes at formålet med at integrere sektorforskningen på 
universiteterne, netop var at skabe synergi mellem forskning, rådgivning og undervisning. Arbejdet 
kan organiseres på mange måder, en mulighed som nævnes er at koordinere 
myndighedsbetjening via en central person og udpegning af rådgivere inden for forskellige faglige 
områder.  

For det andet, hvordan ledes den enkelt medarbejder? Vigtige ledelsesmæssige tiltag er at 
afklare den enkelte medarbejders kompetencer og opgaver i relation til undervisning, forskning og 
myndighedsbetjening samt at fokusere på prioritering og sparring, så medarbejderne oplever en 
passende balancere mellem deres forskellige opgaver. Samtidig kan karriereguide anvendes til 
forventningsafstemning for medarbejderne.  

Vi siger at vi helst vil have at de går på to ben, det vil sige alle sammen har forskning og så enten 
rådgivning eller undervisning. Men der jo helt klar nogle som har været her i så mange år og som 
laver både det ene og det andet. [….] Så vi har seniorrådgivere som også underviser og 
knalddygtige til det. Men vi vil helst have at man ikke bliver totalt forvirret og skal lave innovation og 
rådgivning og undervisning ud over forskning, men at man sådan nogenlunde, så man kan kapere 
det. - Institutleder 
 
Hvis de [lederne] ikke har opmærksomhed på myndighedsopgaverne, undervisningen og/eller 
forskningsopgaverne, så ville der mangle noget, så det kræver noget [ledelse] også på 
mellemledernes område. - Institutleder 
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Der har DTU været ret klar og lavet karriereguide, der beskriver en seniorrådgiver og beskriver hvad 
forventningen er på de forskellige niveauer til medarbejdere, til lektorer og seniorrådgiver. 
Institutleder    

For det tredje, hvordan kommunikeres om en omskiftelig opgaveportefølje til 
medarbejderne? For den enkelte forsker vil der være myndighedsbetjeningsopgaver, som har 
minimalt forskningsindhold og derfor er mindre attraktive. Men interviewmaterialet peger på at 
forskningsbaseret myndighedsbetjening også bidrager til en form for jobtryghed, hvis 
medarbejderne får mulighed for at byde ind på disse opgaver når de ikke har bevillinger til størrer 
forskningsprojekter. Dette giver mulighed for at bygge nye forskningsområder op. Samtidig er der 
en høj grad af samarbejde mellem forskere i myndighedsbetjeningen og en del forskere oplever 
dette som berigende.  

Endelig eksponeres forskerne fra tid til anden i pressen, selvom langt det meste rådgivning sker 
helt upåagtet. I interviewmaterialet peges på at transparente processer, herunder klarhed om 
spørgsmålet der søges besvaret, de anvendte metoder og det konkrete vidensgrundlag kan give 
forskere bedre betingelser for at udtale sig. Det er med andre ord en vigtig ledelsesopgave at 
sørge for at rammen omkring rådgivningen er præcis og gennemskuelig. Hvis det bliver stormfuldt 
i pressen er det desuden en ledelsesopgave at støtte op om medarbejderne.  

Ledelsesmæssige tiltag af strategisk betydning involverer således organisatorisk fokus og 
fleksibilitet med hensyn til løsning af opgaverne, transparente rammer og processer, samt 
ledelsesmæssig sparring af medarbejdere med hensyn til prioritering af opgaver, ekstern 
kommunikation og faglig kvalitet. Fordi målene for forskningsbaseret myndighedsbetjening ændres 
efter den politiske agenda, kan ledelse ikke baseres på en instrumentel strategi, hvor mål opnås 
gennem en lineær planlægning i en stabil omverden (Bakir & Todorovic, 2010). Et alternativ er at 
arbejde med strategi som en gradvis og løbende proces, hvor erfaringer, handlinger og aktiviteter 
indgår i en emerging strategy (Mintzberg, 1987). I dette perspektiv arbejder lederen løbende og 
aktivt med organisationen, herunder medarbejderne for at sikre at de bedst mulige strategier 
kommer i spil (Mintzberg, 1987).  

Det sidste overordnede spørgsmål er hvordan universiteterne tænker forskningsbaseret 
myndighedsbetjening ind i deres strategi samt hvilke forhold og strategiske overvejelser, der vil få 
betydning for forskningsbaseret myndighedsbetjening fremover?   

Interviewmaterialet peger på god overensstemmelse mellem universiteternes mission og løsning af 
opgaver inden for forskningsbaseret myndighedsbetjening. En mission ”det bliver til noget” sætter 
fokus på at stille viden til rådighed, bidrage med løsninger på samfundsmæssige udfordringer og 
sikre indflydelse på samfundets udvikling. Universiteterne sikrer fokus på forskningsbaseret 
myndighedsbetjening ved at ansætte ledere på øverste ledelsesniveauer med kompetencer og 
opgaver inden for innovation, sektorudvikling, myndighedsbetjening og/eller relationer til 
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omverdenen. Universiteternes strategiske tænkning involverer således både mission såvel som 
gennemgående organisatorisk fokus på forskningsbaseret myndighedsbetjening.   

Konkurrenceudsættelse kan betyde at organisationer og forskere, der ikke har arbejdet med 
forskningsbaseret myndighedsbetjening før, skal i gang med dette arbejde. Myndighedsbetjening 
askiller sig fra forskning og undervisning ved at være mere uforudsigeligt og ofte med kort 
deadline. Derfor kræver implementering af myndighedsbetjening i nye organisationer 
ledelsesmæssige tiltag der tager hånd om foranderlige og uforudsigelige aktiviteter og derfor giver 
det mening at tage udgangspunkt i fortolkende strategier (Bakir & Todorovic, 2010). Dette betyder 
at nye organisationer har behov for et strategisk organisatorisk fokus på at opbygge erfaring 
og viden om ledelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening. Her skal det bemærkes at det kan 
være en udfordring at arbejde med emerging strategies, hvis organisationen ikke har erfaring og 
aktiviteter inden for strategiens område at udvikle strategier ud fra (Mintzberg, 1987).  

Hvordan man får forskere, som ikke har været vant til det til, til at agere i den del, man har sagtnes 
i dag skulle undervise meget, men man ved at det er hver forårssemester, det er de uger, hver 
onsdag-torsdag formiddag f.eks. Da er det her en hel anden måde at arbejde på. - Institutleder 
 
[…] det en stor opgave at få indstillet forskerne på, at der er noget, der haster, som hverken er 
deres forskning eller deres undervisning, og det er en ledelsesmæssig opgave at få det på plads - 
det kan så være, at man vælger, at prioritere det. - Leder, Fødevarestyrelsen 
 
Det er stadig inden for forskernes eget forskningsområde, så på den måde er det ikke så 
anderledes, men der er nogen, der begynder at prioritere forskernes tid på en anden måde, og det 
er jo interessant. - Leder, Fødevarestyrelsen 

Interviewmaterialet peger på at der i fremtiden forventes langt flere problemstillinger, der kræver 
et evidensbaseret grundlag for beslutninger og det bliver endnu vigtigere at dele viden og 
risikovurderinger på tværs af lande. Universiteterne bør derfor have ledelsesmæssigt fokus på at 
opbygge internationale forskningsnetværk inden for faglige områder af betydning for 
myndighedsbetjening. På længere sigt kan man forestille sig at der vil der ske en specialisering, 
sådan at nogle lande bliver eksperter på særlige områder og internationale netværk af forskere og 
institutioner, der bedriver forskningsbaseret myndighedsbetjening vil få endnu større betydning. 
Samtidig efterlyser myndighederne øget samarbejde mellem danske universiteter og større 
ledelsesmæssigt fokus på at sikre at de allerbedste forskere inddrages, også selvom der er tale om 
forskere på andre universiteter. Der er således behov for mere samarbejde også nationalt og 
ledelsesmæssigt fokus på samarbejde mellem danske universiteter. 

Det er en stor udfordring, at universitetet skal indrømme, at de ikke har den nyeste viden, de er 
nødt til at kontakte andre. Der ligger et ansvar på universitetet at man sørger for at hvis man ikke 
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har den viden, at man sikre sig den [viden] ved at tale med en kollega ved et andet universitet eller 
fra udlandet, for ellers bliver systemet sårbart. - Leder, Fødevarestyrelsen 
 
Så set fra vores synspunkt, et større samarbejde mellem universiteterne, det ville nok være det mest 
optimale, hvor universiteterne bliver bedre til at involvere hinanden - men det har også noget med 
pengene at gøre, for så skal pengene jo fordeles. Der er noget ledelse i det også. - Leder, 
Fødevarestyrelsen 

Interviewmaterialet peger på at fremtidens rammeaftaler skal være mere fleksible og understøtte 
krav om offentliggørelse og mere åbenhed for at sikre myndighedernes autoritet (Moore, 2014). 
Fleksibiliteten af rammeaftalerne handler om det økonomiske og at få den bedste viden for sin 
investering, men også om universiteternes forskningsprioriteringer og faglige satsninger.   

Det er meget stift at have en rammeaftale med universiteterne år efter år, universitetet bevæger sig 
også med forskningsprioriteringer og det er jo ikke sikkert at universiteternes forskningsprioritering 
helt har den sammen fællesmængde med vores behov, hvis man ser 5-10 år frem i tiden. - Leder, 
Fødevarestyrelsen 
 
Lidt flere aftaler med aktiviteter, der kommer til at række flere år frem, og være noget man bygger 
op oven på årene, og har en forståelse, der er relativt langsigtet i forhold til politik. - Institutleder  

Spørgsmålet er om det vil være strategisk attraktivt for universiteterne at byde på aftalerne 
fremover? Her spiller flere forhold ind, f.eks. universiteternes forskningsprioriteringer og faglige 
satsninger, der også er præget af nationale og internationale muligheder for bevillinger og private 
fondes interesse i at støtte særlige forskningsområder. Universiteternes forskningsstrategi er 
påvirket af mange komplekse faktorer, hvoraf myndighedsbetjening kun er én mulighed af mange. 
Universiteternes strategiske tiltag påvirkes desuden af konkrete reformer på uddannelsesområdet 
og andre politiske tiltag med fokus på universiteternes virke. Samtidig kan de konkrete 
målkontrakter som universiteterne indgår med ministerierne påvirke universiteternes interesse i 
forskningsbaseret myndighedsbetjening.  

Universiteterne viser som sådan stor interesse i forskningsbaseret myndighedsbetjening, men der 
er også visse forbehold, herunder spørgsmålet om øget konkurrenceudsættelse og risikoen for at 
miste det langsigtede faglige perspektiv samt overvejelser om der vil vedblive at være et 
sammenfald mellem universiteterne og myndighedernes faglige fokus. Under alle omstændigheder 
peges på at det er nødvendigt med en klar ledelsesmæssig prioritering, dersom universiteterne vil 
arbejde med forskningsbaseret myndighedsbetjening fremover.  

Det er jo vigtigt for universiteterne at overveje, om de vil prioritere det her. Leder, 
Fødevarestyrelsen 
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Det som det jo lidt bryder med [konkurrenceudsættelse] er langsigtede mulighed for et universitetet 
at satse på nogle områder. Det her kunne jo bare bliver flyttet om fire år igen. Den der usikkerhed i 
forhold universiteterne, der jo tænker meget meget langsigtet, skal satse på områder, så har de ikke 
lyst til at satse på noget der er usikkert på et langt perspektiv. Hvis de skal bygge nye bygninger 
eller investerer i store infrastrukturer, scanning eller andre ting, så er det noget hvor de har brug 
for, enten mere selv ansvar og indflydelse på hvad der sker, eller noget som de ved der er en 
vedvarende aktivitet. - Institutleder 
 
Som universitet, eller som institutdirektør kan man tænkte hvor attraktiv bliver min institut ved med 
at være for universitetet, selvom vi har aktiviteter der ikke er bundet af vores myndighedsaftale. 
Hvor attraktivitet er dette område så for universitetet? - Institutleder 
 
Man bliver mere fokuseret på, at den opgave er vigtig for universitetet. Man bliver fokuseret på at 
levere hele tiden, og være klar over, at om fem eller otte år, så kan man blive konkurrenceudsat 
igen, og vi vil vinde igen - det er en klar ledelsesbeslutning fra dekanen eller rektoren, det tror jeg 
betyder noget. - Leder, Fødevarestyrelsen 

Hvis universiteterne vil arbejde med forskningsbaseret myndighedsbetjening fremover er det 
således nødvendigt med en klar strategisk ledelsesmæssig prioritering af området. Dette inkluderer 
organisatorisk deling af erfaring med forskningsbaseret myndighedsbetjening, forskningsstrategier 
inden for faglig områder af relevans for myndighederne, opbygning af internationale 
forskningsnetværk og samarbejde mellem danske universiteter inden for relevante faglige 
områder.  

Universiteternes strategiske tænkning sker i et samfund med mange reformer, der påvirker 
universitetets virke. Samtidig tager forskningsbaseret myndighedsbetjening afsæt i en global 
verden hvor nye samfundsmæssige problemer opstår og sætter nye faglige dagsordner. 
Universitetet skal tænkes strategisk i en omskiftelig kontekst og kan derfor med fordel 
tage udgangspunkt i Mintzbergs tanker om emerging strategies (Mintzberg, 1987). 
Emerging strategies baseres på at lederen formulerer den overordnede retning for organisationens 
udvikling og mens de involverede medarbejdere oversætter retningen til konkrete handlinger 
(Mintzberg, 1987). I dette strategiske arbejde kan lederen bruge sit organisatoriske kendskab til at 
identificere muligheder og mønstre, hvilket betyder at udviklet praksis og organisatorisk erfaring 
med forskningsbaseret myndighedsbetjening kan bidrage organisationens strategiske mål inden for 
området. Dette betyder også at det er langt nemmere at udvikle strategier inden for områder hvor 
der er organisatorisk erfaring, idet denne indgår som et væsentligt element i processen.  

Konkret kan universiteterne anvende tankerne om emerging strategies til at udvikle 
forskningsstrategier, opbygning af netværk og samarbejde på tværs af universiteter. Fordelen med 
emerging strategies er at der konstant mulighed for at registrere forandringer, der har betydning 
for organisationens strategier og med udgangspunkt i visioner og involverende ledelse kan sikre 
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den rette timing af forandring og nye strategiske mål. Dette er netop hvad der er brug for når 
universiteterne fremover skal udvikle strategier i relation til forskningsbaseret 
myndighedsbetjening, for at navigerer i en samfundsmæssig kontekst med nye reformer og nye 
faglige problemstillinger, der skal løses ved hjælpe af forskningsbaseret myndighedsbetjening.   
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Konklusion og perspektivering 
Selv om forskningsbaseret myndighedsbetjening har været en opgave for universiteterne i 10 år, 
er strategisk ledelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening i en universitær kontekst ikke 
tidligere undersøgt. Problemformuleringen for denne masterafhandlinger således: Hvilke 
strategiske ledelsesmæssige tiltag understøtter forskningsbaseret myndighedsbetjening og 
hvordan kan denne viden kan anvendes til at skabe offentlig værdi i samspillet mellem 
universitetet og myndigheder?  

For det første har analyse af semistrukturerede elite-interviews i relation til Moores strategiske 
trekant og afledte værker (Moore, 2000; Moore, 2014; Page et al., 2015) konkretiseret 
universiteternes strategiske ledelsesmæssige spillerum i relation til forskningsbaseret 
myndighedsbetjening. Den offentlige værdi af forskningsbaseret myndighedsbetjening identificeres 
som: Uafhængig evidensbaseret rådgivning som grundlaget for troværdige og transparente 
politiske beslutninger af samfundsmæssig betydning. Grundbetingelserne for værdiskabelsen, 
defineret som operationel kapacitet og ledelsesmæssig legitimitet og support er vurderet til at 
være tilstrækkelig til at understøtte den offentlige værdi. Jeg vil fremhæve at relevante 
forskningskompetencer og et højt faglige niveau, kvalitetssikring af data og rådgivning, 
internationale forskningsnetværk samt organisatorisk og ledelsesmæssig erfaring som essentielle 
operationelle kapaciteter for universiteterne. Desuden kan konkluderes at armslængdeprincippet 
og troværdighed via høj faglighed skaber den nødvendige ledelsesmæssige legitimitet og support 
for værdiskabelsen. Det er interessant at konkrete sager netop relaterer sig til spørgsmålet om 
armslængde og at konsekvensen af manglende legitimitet er tab af samfundets tillid til anvendelse 
af forskningsbaseret myndighedsbetjening i den politiske debat og som beslutningsgrundlag. Den 
samfundsmæssige værdi kan konkret måles ved at analysere antallet af henvisning til 
forskningsbaseret myndighedsbetjening i bemærkninger til lovforslag. En systematisk analyse af 
tre dimensioner vigtige for vurdering af den reelle offentlige værdiskabelse viste at relevante 
indikatorer er til stede og på den baggrund vurderes forskningsbaseret myndighedsbetjening at 
have reel samfundsmæssig værdi. Set fra et offentlig-værdi perspektiv skal universiteternes 
strategiske ledelse forholde sig til en kompleks samfundsmæssige ramme for 
forskningsbaseret myndighedsbetjening, hvor ændringer i grundbetingelserne vil påvirke den 
offentlige værdiskabelse.  Denne værdiskabelse har også samfundsmæssig betydning ved at 
bidrage til erhvervets konkurrenceevne og understøtte forskningskompetencer, der er vigtige for 
dansk erhverv. I et samfundsmæssigt perspektiv er det interessant at forskningsbaseret 
myndighedsbetjening også bidrager til at skabe en offentlighed, der er bevist og artikuleret 
omkring dens forventninger til staten og sigter mod at skabe et retfærdigt og godt samfund. Der 
er således adskillige afledte positive samfundsmæssige effekter af forskningsbaseret 
myndighedsbetjening, som der ikke tidligere er sat fokus på. 
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Det er interessant at de enkelte organisationers kapabiliteter hver især ikke kan skabe værdi af 
forskningsbaseret myndighedsbetjening, men at netop samarbejdet udløser den synergi, som 
er essentiel for offentlig værdiskabelse. Hver organisation bidrager med specifikke 
organisatoriske kapabiliteter, men det er delingen af kapabiliteter på tværs af organisationerne der 
kvalificerer udformning af politiske forslag og dermed den offentlige værdiskabelse (Minstron & 
Luetjens, 2015). Derfor er det interessant at følge hvordan nye tendenser med opbygning af ikke-
universitære rekvireringsinstitutter på social- og velfærdsområdet vil påvirke synergien mellem 
organisationernes kapabiliteter og dermed den offentlige værdi af forskningsbaseret 
myndighedsbetjening. Denne analyse peger på at det politiske system forståelse af rammerne for 
samarbejdet i forhold til Moores strategiske trekant er vigtig for at bibeholde den offentlige værdi 
af forskningsbaseret myndighedsbetjening. 

For det andet er samspillet mellem universiteter og myndigheder præget af at de oplever verden 
ud fra væsensforskellige institutionelle logikker. Det er derfor interessant at organisationerne er 
enige om den offentlige værdi af forskningsbaseret myndighedsbetjening. Som konsekvens heraf 
foregår samarbejdet mod et fælles strategisk mål, der skaber fundamentet for accept af 
uensartede værdier på tværs af organisationerne og motiverer til kollektiv forståelse af praksis. 
Analysen viser at de formelle spilleregler for samarbejdet beskrevet i rammeaftalen, opleves som 
værdifulde for parterne, idet de er i overensstemmelse med organisationernes idealtyper 
(profession og stat; Thornton et al., 2012). Samtidig bidrager konkurrenceudsættelse til at skærpe 
organisationernes positioner ved at øge forståelsen af legitimitet. Analysen viser desuden at 
interessemodsætninger kan tilskrives institutionelle logikker og primært drejer sig om 
konkurrerende økonomiske prioriteter i forhold til langsigtede projektplaner og akutte situationer. 
Her fokuseres ikke på kritiske cases og modsætningerne kan belyses mere dybdegående ved 
andet valg af interviewpersoner og interviewspørgsmål. Samlet set kan konkluderes at formelle 
aftaler skaber en sikker institutionel ramme om samarbejdet og at gensidig tillid og forståelse for 
hinandens arbejdsvilkår desuden har stor indflydelse på samarbejdet mellem universiteter og 
myndigheder om forskningsbaseret myndighedsbetjening. 

For det tredje viser analysen at forskningsbaseret myndighedsbetjening understøttes af 
en række ledelsesmæssige tiltag og kræver ledelse som skal sikre fleksibilitet i 
opgaveløsning, transparente rammer og processer, samt tage hånd om personaleledelse ved 
sparring af medarbejdere om prioritering af opgaver, ekstern kommunikation og faglig kvalitet. 
Disse ledelsesmæssige tiltag er vigtige i relation til balance i det faglige, økonomiske og 
samfundsmæssige krydspres som medarbejderne befinder sig i. Det opleves som en fordel at 
udvikle organisationen mod integration af undervisning, forskning og myndighedsbetjening, hvilket 
netop var formålet med at fusionere sektorforskningsinstitutionerne og universiteterne. Det har 
ikke været muligt inden for rammerne af denne afhandling at analysere medarbejdernes opfattelse 
af forskningsbaseret myndighedsbetjening, men dette kunne formentlig bringe interessant viden 
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om konkret praksis og ledelsesmæssige tiltag af forskningsbaseret myndighedsbetjening set fra de 
fagprofessionelles perspektiv. Forskningsbaseret myndighedsbetjening er på nuværende 
tidspunkt allerede en del af universiteternes strategiske tænkning og der udtrykkes stor 
interesse for forskningsbaseret myndighedsbetjening, fordi universiteterne oplever synergi med 
forskning og uddannelse, understøttelse af forskningsområder og synlighed over for erhvervet. 
Fremover er det nødvendigt at universiteterne prioriterer forskningsbaseret myndighedsbetjening 
på alle ledelsesniveauer og udvikler strategier, der tager højde for en omskiftelig verden, herunder 
et højt reformtempo og nye samfundsmæssige problemstillinger. Derfor foreslås at universiteterne 
udvikler deres strategiske tænkning med udgangspunkt i emerging strategies (Mintzberg, 1987).  

Fremtidig involvering i forskningsbaseret myndighedsbetjening kræver at universiteterne forpligter 
sig på faglige områder relevante for myndighederne. Konkret skal universiteterne satse på at 
udvikle forskningsstrategier, opbygning af internationale forskningsnetværk og 
samarbejde på tværs af universiteter i et myndighedsbetjenings-perspektiv. Disse 
strategiske parametre er identificeret som vigtige for fremtidens løsning af forskningsbaseret 
myndighedsbetjening. Universiteternes motivation for at byde på forskningsbaseret 
myndighedsbetjening er knyttet til en øget værdiskabelse, idet forskningsbaseret 
myndighedsbetjening kan berige forskning og uddannelse, bidrage økonomisk til at udvikle 
fagområder og gearing af andre forskningsmidler samt at opfylde universiteternes mission. 
Bagsiden af medaljen er at universiteterne skal navigere i samarbejdet med myndighederne og 
dette kræver en dedikeret strategisk satsning inden for de nævnte områder, uden at 
universiteterne kan vide sig sikre på at opretholde kontrakten. Konkurrenceudsættelse kan få den 
negative effekt, at universiteterne ikke finder det attraktivt at investere i infrastruktur og særlige 
faglige områder når perspektivet afgrænses til en kortere tidshorisont. Endelig skal organisationer, 
der ikke har erfaring med forskningsbaseret myndighedsbetjening fokusere på at opbygge og 
opsamle erfaring for at være i stand til at løfte opgaven.  

Denne afhandling foreslår at forskningsbaseret myndighedsbetjening kan understøttes af en række 
strategiske ledelsesmæssige tiltag, herunder ledelsesmæssig prioritering af opgaver og sparring af 
medarbejdere, udvikling af strategier med fokus på den fremtidige udvikling af området og 
organisatorisk ledelsesmæssigt fokus. Der er ikke tvivl om at forskningsbaseret 
myndighedsbetjening har en betydelig offentlig værdiskabelse og at en forståelse af institutionelle 
logikker og en fælles diskurs er essentielt for samarbejdet mellem universiteter og myndigheder og 
dermed for den offentlige værdi. Fremover bør universiteterne inkludere foranderlige 
samfundsmæssige og politiske forhold i deres strategiske tænkning om 
forskningsbaseret myndighedsbetjening for at sikre et fortsat positivt bidrag til 
organisationens udvikling og samfundsmæssige position.   
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Egen læring 
Jeg har gennemført MPG i en periode med skiftende lederroller på det samme institut på 
Københavns Universitet som sektionsleder, vice-institutleder og forskergruppeleder og var 
institutleder i en periode på to år inden jeg påbegyndte studiet. Mit udgangspunkt var således 
konkret praktisk erfaring med ledelse og et ønske om at varetage ledelse så professionelt som 
muligt og opnå yderligere kvalifikationer inden for ledelse. Jeg var også blevet nysgerrig om en 
teoretisk forståelse kunne forklare nogle af de observationer jeg havde gjort mig i min tid som 
institutleder og var interesseret i at vide mere om tankerne og teorierne bag ledelse. Jeg ønskede 
at kunne kombinere teoretisk viden med praktisk erfaring for at udfylde lederrollen professionelt, 
skabe resultater og gøre en forskel for organisationen og medarbejderne.  

I forhold til MPG uddannelsens kompetenceprofil var mit udgangspunkt særligt stærkt inden for 
refleksive og analytiske kompetencer, idet jeg automatisk reflekterer over situationer og 
problemstillinger og bryder dem ned i mindre bestanddele. Samtidig har jeg et godt fundament 
inden for personlige udviklingskompetencer og er bevidst om egne styrker og svagheder. Mine 
normative kompetencer er knyttet til en stærk intuition, egne værdier og høj personlig integritet. 
Derfor havde jeg en særlig interesse i at træne og udvikle mine kontekstuelle og praktiske 
kompetencer for at øge min handlings- og beslutningskraft, og derigennem bedre udnytte mine 
refleksioner, analyser og personlige udviklingskompetencer i min ledelse.  

Efter gennemførsel af MPG uddannelsen har jeg nu et stærkt teoretisk fundament særligt inden for 
forandring og organisationsudvikling, forståelse af strategiudvikling og ledelse af medarbejdere i 
en universitetskontekst. Jeg har fået en langt bedre forståelse af betydningen af kontekst og 
hvordan samfundsmæssige, organisatoriske og institutionelle logikker påvirker lederrollen på 
universitetet og har skærpet mit blik for det væsentligste i en offentlig politisk kontekst, herunder 
ikke bare politikere, andre organisationer, netværk, borgere og presse, men også egen leder, 
lederkollegaer og medarbejdere.  

Som masterprojekt har jeg valgt at arbejde med en problemstilling, der både har samfundsmæssig 
betydning og strategiske ledelsesmæssig indflydelse på udviklingen af organisationen i et 
perspektiv hvor jeg står uden for den konkrete situation. Dette har den fordel at jeg ikke på 
samme måde påvirkes af min egen forforståelse som hvis jeg havde en central position i ledelse af 
forskningsbaseret myndighedsbetjening. Under arbejdet med masterafhandlingen har jeg løbende 
diskuteret problemstillingen og afhandlingens indhold med min institutleder og vi har aftalt at 
inddrage min viden og konklusioner i vores videre arbejde. Jeg overvejer desuden at finde en 
passende måde at kommunikere om afhandlingens problemstillinger på en måde så resultaterne 
kommer ud i en bredere kontekst.   
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Under MPG uddannelsen har jeg haft forskellige lederroller, hvoraf jeg som vice-institutleder 
primært stod for sparring med institutlederen om strategi og personaleledelse. Mine studieopgaver 
har derfor taget afsæt i konkrete aktuelle problemstillinger på instituttet og er anvendt til at 
kvalificere min sparring med institutlederen. Det er også interessant at jeg på baggrund af min 
praktiske ledelseserfaring og MPG uddannelsen har professionaliseret ledelsen af min egen 
forskergruppe, samt øget hjemtagning af eksterne forskningsmidler betydeligt og på den baggrund 
er blevet udnævnt til professor. Jeg har fået positivt feedback på min ledelse fra både min 
institutleder, der er meget tilfreds med mine planer for udvikling af min forskergruppe og fra 
medlemmerne af min forskergruppe, som sætter pris på at blive inddraget i strategier og for vores 
arbejde med kompetenceudvikling.  

Som leder identificerer jeg mig med ideen om at lederens opgave ikke længere er at kontrollere og 
udstikke ordre, men at arbejde bredt med at skabe mening, bygge relationer, udvikle visioner og 
udforske nye ideer sammen med andre medlemmer af organisationen (Ancona et al., 2007). Jeg 
har tænkt en del over min egen ledelsespraksis og er blevet inspireret dele af Ole Fogh Kirkebys 
tanker omkring lederskabet. Jeg kan genkende ideen om at lederen må forsone sig med magten 
for at virke troværdig og have et upersonlig forhold til magten. Samtidig finde jeg det opløftende 
at tænke på at lederen må finde det gode uden for sig selv med blik for fællesskabet. Det er netop 
dette, der gør det værd at være leder og som betyder at jeg vil vedblive med at arbejde med 
ledelse i resten af mit arbejdsliv.  
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Appendiks 
Interviewspørgsmål 

Forskningsspørgsmål Interviewspørgsmål og mulige opfølgende spørgsmål 

Hvordan bidrager 
forskningsbaseret 
myndighedsbetjening til 
at skabe 
samfundsmæssig værdi 
i universiteternes og 
myndighedernes 
perspektiv? 

1. Set fra dit perspektiv, hvorfor skal vi have forskningsbaseret 
myndighedsbetjening? Giv gerne eksempler fra dit område. For hvem og på 
hvilken måde er forskningsbaseret myndighedsbetjening værdifuldt? Hvad er 
den samfundsmæssige værdi? 

2. I forhold til at skabe samfundsmæssig værdi af forskningsbaseret 
myndighedsbetjening, hvad bidrage universitet, ministeriet og det politiske 
system hver især med? Er der andre typer bidrag end finansielle og 
personalemæssige ressourcer?  

3. Hvilke ulemper kan der være forbundet med forskningsbaseret 
myndighedsbetjening set fra dit perspektiv? Kan der være andre 
omkostninger end finansielle? Har du eksempler fra din egen organisation? 

4. Hvilke udfordringer ser du i relation til din organisations bidrag til 
forskningsbaseret myndighedsbetjening om 5 år? Hvor bevæger området sig 
hen? Hvad vil være vigtigt i fremtiden set fra dit perspektiv? 

5. Hvordan synes du værdien af forskningsbaseret myndighedsbetjening skal 
måles?  

Hvordan påvirker 
formelle rammer og 
udviklet praksis 
samspillet mellem 
universiteter og 
myndigheder? 

6. Hvad er din erfaring med rammeaftaler for forskningsbaseret 
myndighedsbetjening? Hvordan forløber samarbejdet mellem universitet og 
ministerium?  

7. Hvis vi ser på en nylig indgået rammeaftale mellem et universitet og 
ministeriet, hvordan opfatter du så følgende udsagn fra rammeaftalen? Hvad 
betyder det? Hvilke konsekvenser har dette? Hvordan er praksis og kultur 
udviklet omkring samarbejdet?  

a. stk 3.2 om økonomiske rammer ”Partnerne er enig om at udvise 
fleksibilitet i forhold til den forventede anvendelse af den 
økonomiske ramme, jf. Tabel 3, i tilfælde af pludseligt opståede 
eller andre uventede begivenheder”  

b. stk 4 om samarbejdsorganisationen ”Ledelses- og chefgrupperne 
kan – i det omfang der er behov herfor – nedsætte faglige 
arbejdsgrupper, udvalg mm. Der udarbejdes et kommissorium med 
angivelse af formål og opgaver samt rollefordeling mellem MFVM og 
KU under iagttagelse af principper for armslængde og transparens 
således, at KU’s faglige rådgivning er uafhængig og ikke kan 
betvivles” 

c. stk 5.1 om kvalitetssikring ”KU fastlægger retningslinjer for 
kvalitetssikring af myndighedsbetjening” 

d. stk 7.2 om tavshedspligt ”KU afgør selv i overensstemmelse med 
egne procedurer og i henhold til gældende ret, om der foreligger 
tavshedspligt i forbindelse med en rådgivningsleverance …. MFVM 
kan gøre KU opmærksom på, at en rådgivningsleverance efter 
MFVM’s vurdering helt eller delvist kan være omfattet af 
tavshedspligt. Dette skal altid ske skriftligt og være begrundet. 
Parternen skal rådføre sig med hinanden ved evt. tvivlsspørgsmål 
om hvorvidt en oplysning er omfattet af reglerne om tavshedspligt”  

8. Er der forhold som efter din mening ikke er dækket af aftalen? 
9. Har det være nødvendigt at etablere mere uformelle samarbejdsformer? 

Hvorfor og hvordan har disse fungeret?  
10. Hvordan påvirker konkurrenceudsættelse af af forskningsbaseret 

myndighedsbetjening? samarbejdet mellem universitet og ministerium? 
Hvilke konsekvenser konkurrenceudsættelse få for samarbejdet 
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Forskningsspørgsmål Interviewspørgsmål og mulige opfølgende spørgsmål 

Hvilke strategiske 
ledelsesmæssige tiltag 
kan universiteterne 
anvende i forhold til 
forskningsbaseret 
myndighedsbetjening og 
hvordan kan sikres 
balance i det faglige, 
økonomiske og 
samfundsmæssige 
krydspres? 

11. Hvordan ser du forskningsbaseret myndighedsbetjening i forhold til 
universiteternes strategi? På hvilken måde bidrager forskningsbaseret 
myndighedsbetjening til universitetets mission? 

12. Hvordan oplever du det faglige, økonomiske og samfundsmæssige 
krydspres, som også er en del af forskningsbaseret myndighedsbetjening? 
Hvordan synes du universitetet skal forhold sig til dette ledelsesmæssigt og 
strategisk?  

13. Hvordan synes du at universitetet skal organisere forskningsbaseret 
myndighedsbetjening?  

14. Hvilke ledelsesmæssige tiltag er vigtige i relation til det faglige, økonomiske 
og samfundsmæssige krydspres? 

15. Hvilken betydning har konkurrencesituationen for universitetets overordnede 
strategi for forskningsbaseret myndighedsbetjening set fra dit perspektiv?  
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Kodning af interview 

Offentlig værdi (udsagn der siger noget om værdi for samfundet, organisationerne og 
enkeltpersoner samt måling af offentlig værdi) 

Ressourcer og operationel kapacitet (udsagn der siger noget om ressourcer og deres 
prioriteringer samt mulighed for at inddrage viden, kompetencer, innovation, bygninger og 
økonomi, internt såvel som eksternt) 

Ledelsesmæssig legitimitet og support (udsagn der siger noget om hvem der støtter den 
offentlige værdi, højere ledelseslag, ministeriet, omverdenen, medier, borgere, forbrugere) 

Demokratisk ansvarlighed (udsagn der siger noget om beslutningsprocesser og lydhørhed over 
for interessenter) 

Proceduremæssig legitimitet (udsagn der siger noget om processer for samarbejde, inklusiv 
henvisning til om de er rationelle, lovlige og transparente) 

Materielle resultater og performance (udsagn der siger noget om konkrete resultater, effekt, 
synergi, sparede ressourcer)  

Policy (udsagn der siger noget om udvikling af politik på området) 

Institutionelle logikker og samarbejde (udsagn der siger noget om kilder til legitimitet, autoritet og 
identitet, samt baggrund for normer, opmærksomhed, strategi og kontrolmekanismer i relation til 
samarbejde) 

Strategi og ledelse (udsagn der siger noget om universiteternes overordnede strategi, men også 
om konkret ledelse af medarbejdere) 

Noter til transskriptionen 

[…] = noget mindre vigtigt/en sidebemærkning mangler fra sætningen som er for utydeligt til at 
det kan transskriberes 

[kommentar] = tilskrevet kommentar/forklaring på noget 

Q = forkortede versioner af spørgsmål 

A: = næsten uredigeret svar, har kun fjernet ufuldstændige sætninger som bliver vælger at 
omformuler
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Interview 1: Institutleder  

Q: 
Hvorfor skal vi overhovedet have forskningsbaseret myndighedsbetjening? 

A: 
Vi har en række områder, hvor der har været tradition for at basere reguleringen på viden der lige er 
up to date og har den nyeste viden med, og i virkeligheden så tror jeg at vi har det på næsten alle 
områder, men det er forskelligt hvordan det er organiseret. 

På vores område er det organiseret således at universiteterne har kontrakter med forskellige fagmiljøer, 
som kan levere viden på de områder, hvor ministerierne skal udvikle politik og regulering. 

Q:  
Det [offentlig værdi] har altså noget at gøre med at levere en basis for at regulere eller for at regelsætte?  

A: 
Ja, for mange af ministerierne er fagligt set ret slanke, hvis man kan sige det, de kommer hurtigt 
til at mangle begrænsninger hvis de skal basere regulering på den viden som de har inde i huset 
blandt deres fuldmægtige, konsulenter og specialister - dem har de nogle af, men det er slet, slet ikke nok til 
at dække de mængder af viden, der skal være i spil når man skal lave regulering af landbrug eller 
miljøbeskyttelse, eller andre ting end det vi arbejder med.  

Så det tror jeg simpelthen er en arbejdsdeling - enten skulle de have rigtig mange flere folk inde i 
ministerierne, […], eller også skal de ligge ude ved universiteterne og så trække viden ind den vej. 

Q:  
Hvad tænker du så på det mere samfundsmæssige niveau? Hvad er det for nogle værdier eller resultaterne 
man skal gå ind for? [han afbryder dit spørgsmål, så jeg gætter bare] 

A: 
Det handler om, at når man træffer en beslutning, så skal man vide, så godt man kan, hvilke 
konsekvenser, det får.  

Hvis man har den bedst tilgængelige viden, så når man går ind og laver et valg om, fx i landbrugspakken om 
udledning af kvælstof, for at give bønderne mulighed for at tjene flere penge på planteproduktionen, så er 
det jo et politisk valg, som helst skal funderes i at man har bedst mulig viden om hvor meget mere kvælstof 
er det så det handler om, og hvor meget mere produktion kan vi regne med? 

Den beslutning kan man godt tage uden at vide noget, man kan tage den mens man ved noget, og der er 
traditionen jo, at man får den viden ind, og så kan man så altid vælge om hvordan man vil vægte den viden - 
det er jo det der er politik. 

Forskningsbaseret viden skal altså ind, for at kunne tage beslutninger på det bedst mulige grundlag.  

Det er en politisk afvejning. Når forskerne laver grundlaget for reguleringen, og siger at man skal regulere på 
denne og den her måde, og at det ville have disse konsekvenser for denne gruppe, fx miljøet. Men 
vægtningen om, om man fx vil gøre mere for miljøet, så giver det så nogle andre omkostninger et andet sted, 
eller ønsker du, at gøre mere for trafiksikkerheden, men så skal folk så køre langsommere, og alle disse 
overvejelser er politiske valg. Der går grænsen for, hvad vi gør - der går vi ud og stemmer som alle andre. Vi 
lægger viden frem, og politikerne tager stilling til den. 

Q:  
Så det du siger er, at forskerne og universiteternes rolle er, at levere viden, så politikerne kan lave den 
politiske afvejning? 



Interview 1 

 54 

A: 
Fuldstændigt. 

Q: 
Hvilken rolle tænker du så, at ministeriet har? 

A:  
Ministerierne pakker jo sagerne, kan man jo sige. Ministeriet skal sørge for, at den viden bliver bragt i spil. 
Ministeren har en politik, regeringen har en politik, som de gerne vil igennem med, den viden skal bringes i 
spil i de forhandlinger, som de skal laver i parlamentet, i folketinget, for at nå frem til hvilken balance de kan 
få mandater bag ved [? Jeg ved ikke helt præcis hvad han siger her, men noget i den retning.]  

Q: 
Så ministeriets rolle er også at pege på, hvad det er for noget viden, der mangler? 

A: 
Ja. Det vil de ofte gøre, ja. Det er det, de aktivt gør i forbindelse med at de bestiller ting hos os. 

Q: 
Kunne man forestille sig, at der er en dialog mellem jer og ministerierne? 

A: 
Jo, det er det. Vi følger med i hvad der foregår, og kan derfor forudse, samt være med til at pege på steder 
hvor der er nødvendigt at få mere viden, på kort eller på længere sigt, for at få gennemført en regulering, 
som bliver en politisk målsætning på vores område, fx klima. Der er massere af politiske problemstillinger som 
lever i mange, mange år, og i den proces når vi nogle gange hurtigere frem end systemet til at se, at der er 
noget viden, som skal være der, for at vi kan nå frem til for at træffe nogle beslutninger på et godt grundlag. 

Q:  
Så på en måde er rollerne defineret, men på en måde, så er der også mulighed for at ministeriet præger jer, 
og omvendt. 

A: 
Jo, helt sikkert. Vi kører jo langsomt - altså, forskning er jo langsomt drejende, så på nogle vis, så tror jeg 
faktisk, at vi kigger længere frem.  

Det har både fordele og ulemper - for når man ser længere frem, så er der en større del af mulige verdener vi 
kan forestille os, og vi har som forskere lyst til at få belyst alle de mulige verdener, og ministeriet-apparatet 
er fuldstændig klar over, at når man når frem, så vil der være væsentlig snævrere sæt af verdener, som har 
relevans, og der kan vi måske have tendens til at vente, til at vi kan sige mere om hvilke der er politisk 
relevante scenarier eller politikker, der er værd at kigge på.  

Jo tættere du er på at skulle tage en beslutning, jo mere ved du om hvordan de andre ordførere og partier er, 
så jo tættere du kommer på det, jo mere præcist kan du sige hvilken viden du nok vil få brug for, men jo 
dårligere tid har du jo også til at skaffe et ordentligt viden grundlag. Det er et af løbende dilemma, som vi 
arbejder med. 

Q:  
Er der nogle ulemper forbundet med forskningsbaseret myndighedsbetjening? Set fra universitets side? 

A: 
Selvfølgelig er der omkostninger ved det. Der er også nogle irritationsmomenter for både systemet og for de 
enkelte forskere.  

Overordnet synes jeg, at det har værdi for vores hus, også set snævert fra vores eget synvinkel, at skulle 
ligge god viden, undervisning og formidling, osv. i spil. For det første er det meget tilfredsstillende for 
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forskerne at se når egentlig forskningsbaseret viden bliver bragt i spil og får betydning i de 
beslutninger, der bliver taget med ind i afvejningerne. Det tror jeg, at mange oplever som meget 
tilfredsstillende - et værdigt mål. For det andet, så fordi at ministerierne har et andet rationale end fx 
forskningsrådet og forskellige fonde, der finansierer forskning, så kan vi nogle gange faktisk få lov til at lave 
nogle satsninger i forskning i myndighedsområdet, som vi typisk ikke ville komme igennem med og få 
finansieret andre steder, fx hvis skifter vi et forskningsfelt ud, hvor vi faktisk ikke lige nu har opbygget 
kompetencer, og så søger forskningsrådene om at starte over og forske i et område. Så kigger man på CV’et 
og, og så bliver der sagt, jamen det er jo spændende, men er du nu rettet til det? Og det er et fair spørgsmål 
i den sammenhæng, og det betyder at der i virkeligheden kan være nogle forskningsområder som vi aldrig får 
gang i i Danmark, fordi vi kan ikke gå i gang før vi er i gang - du kan først blive noget, når du er noget.  

Men der kan ministerierne se anderledes på det, og vil nogle gange gerne bruge lidt penge på at få det løbet i 
gang, for at se om det er noget de kan bruge til noget, og her har vi flere forskningsfelter, som er groet 
op og siden hen har fået forskningsrådsbevillinger og ting og sager, som i virkeligheden er 
startet med at ministeriet var parat til at løbe den risiko at få testet et redskab eller en tilgang af 
som kunne have værdi for dette. 

Q: 
Det du siger er altså, at forskningsbaseret myndighedsbetjening skaber værdi for jer og for samfundet, og det 
værdifulde for jer er, at den økonomiske støtte og mulighederne der ligger i de faglige områder, som kan 
støttes. Hvad med det negative? 

A: 
Fuldstændig som med undervisning, så har man et hold studerende som skal have specialvejledning, så vil 
der altså være nogle, som ikke er særligt dygtige, og de er ret tunge at vejlede, det er ikke den sjove del af 
at være underviser at vejlede dem som sådan lige knap nok gider at arbejde hårdt nok og ikke er helt så 
kvikke, osv. - de skal også have vejledning. Og det samme med myndighedsområdet. Der vil være opgaver, 
der har intet forskningsindhold, hvor du omsætter viden, som du har i forvejen til en udredning eller en 
vejledning eller en vurdering af en eller anden form. […] Det er der ingen tvivl om, at det er ikke noget, der 
tænder forskerne, det er ikke motiverende i sig selv, det kan godt være motiverende at man så siden hen kan 
se, at det var dét, der skulle til for at få den underlæggende forskningsviden til at komme i spil - men 
opgaven i sig selv, de timer du bruger på det, det er nok begrænsende hvor stimulerende det er.  

Der er ingen tvivl om at universiteterne arbejder og gør hvad de kan i de forhandlinger der er og der skal 
lægge arbejdsprogram så de fylder mindst muligt, eller få puttet mest muligt indhold ind i de opgaver, sådan 
så at de selvom at det er udredninger eller analyseopgaver, så er de alligevel lige kan vinkles på en måde, så 
der måske også skal skaffes noget ny viden, og lige får testet et eller andet af i en eller anden sammenhæng. 

Så er der så eksponeringen, og det tror jeg hjælper en hel del mellem forskellig myndighedsområder, men 
alle myndighedsområder - fordi, at vi laver forskningsbaseret myndighedsbetjening, som kommer ud og 
kommer til at ligge som det videns grundlag, som bliver båret ind i politik-processen, så ligger vi meget tid til 
at der kommer beslutninger, og politiske beslutning bliver stort set kun taget hvis de har en effekt - det vil 
sige, at de omfordeler noget, der er nogen der vinder, og nogen der taber, hver eneste gang der bliver taget 
nogle politisk prioriteringer. Når det er transparent, og relationen til det videns grundlag vi har lavet er 
transparent, så kommer forskerne til at opleve sig selv og deres viden debuteret i dagspressen på en anden 
måde end de typiske forskningsstudier. Dette er for nogle forskere stimulerende, og for de fleste knap så 
stimulerende - det er faktisk en svær boldgade at begå sig i.  

Fordi hvis der er en miljøregulering, der skal pålægges eller fjernes, så vil der altid være nogle, som har en 
modsatrettet interesse, og de vil gå ind og stille spørgsmålstegn ved om det nu kan passe, og det er måske i 
stigende grad ikke unormalt at man går ind og stiller spørgsmålstegn ved troværdigheden af den viden der 
ligger til grundlag for miljøreguleringen, i stedet for at diskutere den politiske prioritering, så prøver de at 
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rykke i grundlaget, dvs. videns grundlaget. Dette kan ramme forskerne, og det kan ramme nogle af forskerne 
ret hårdt.  

Q: 
Professionelle i ledelsen omkring konflikter/sådanne situationer: Hvad tænker du om det?   

A: 
Der er mange ting - en ting vi altid skal sørge for, fordi at vi kan regne med den her debat, så selvom at man 
kan sige, at det her er ikke den mest højpandede forskning, vi har gang i her, og nogle kunne måske mene, 
at det er et rutinearbejde, så er det faktisk måske derfor at vi skal være særlig opmærksomme på at vi 
også har kvalitetssikringen på plads, fordi ja, det er rutinearbejde men til gengæld er det meget 
tæt på konsekvenser. Så derfor skal vi sikre os at vi har tid og ro i arbejdsprocessen og det skal 
vi også sørge for med vores modpart i ministeriet, og sikre os at vi har og får den tid og ro der er 
nødvendig for at få kvalitetssikringen på plads. Så når vi har lavet det, også selvom at det bare er en 
rutinemæssig beregning, så er den lavet så de tal der kommer ud de er betryggende kvalitetssikret. Der kan 
altid ske fejl, en kvalitetssikring forhindrer ikke, at der sker fejl, men hvis den [kvalitetssikringen] 
mangler, så har vi begået en procesmæssig fejl, og derved er vi langt mere sårbare for berettiget 
kritik.  

Så det er de ting, vi skal have på plads, at vi skal sørge for at få strukturen, og procedurerne 
samt vanerne omkring hvordan vi gennemfører tingene, de er til så vi sikrer os, at når vi leverer 
produktet, så har vi gjort hvad vi kunne for at have den kvalitet som vi kunne opnå i den 
tidsmæssige ramme vi har fået. 

Det er den første del af det. Derudover skal vi være der som ledere omkring medarbejderne og sikre at de 
har opbakning hvis der kommer storme - langt, langt det meste af det materiale, vi laver på 
myndighedsområdet bliver afleveret og anvendt, eller ikke, i stilhed. De færreste mennesker oplever at der 
bliver interesse omkring noget, men engang imellem vil der være noget, og så er vi inde over det, og står til 
rådighed for rådgivning. Forskerne har jo stået til mål for det vi har lavet, fuldstændig som med al 
anden forskning, og skal tage debatten omkring det og skal gå ind og udrede, diskutere og 
forklare i debatten omkring det, de har lavet.  

Det er i hvert fald sådan i vores hus, at massere af medarbejderne snakker med journalisterne, eller snakker 
med dem, der henvender sig, og forklarer ting og sager, men huset opbygger en erfaring i hvordan det 
gøres. Det er noget andet at kommunikere i de medier, og mange forskere er rigtig dygtige til det, men hvis 
man er ny, så kan det godt være overraskende, og man kan jo også sætte foden forkert når man skriver 
forskningsartikler, hvor man får det skrevet på en måde som kan misforstås på den eller anden måde, men 
det er man [som forsker] vandt til at tænke over. I den debat der er det helt andre ting, som folk kan 
misforstå. Du kan blive udlagt på andre måder, og de tror jeg, at de tænker over - men det er jeg ikke inde 
over, og det er mine mellemledere og sektionsledere heller ikke, når der er nogen, der siger noget til en 
journalist - forskerne har jo ytringsfrihed, så de kan - i store træk - sige hvad de vil og har lyst til i de 
sammenhænge. Men for nogle, så selv når de gør det så godt som de kan, så kan de til tider alligevel godt 
komme i klemme, og dér skal vi være der for at kunne bakke dem op eller vejlede dem i at håndtere sagerne.  

Q: 
Hvor tænker du, fra jeres perspektiv, at forskningsbaseret myndighedsbetjening bevæger sig hen? Hvad tror 
du, at vi gør om fx fem år? 

A: 
Jeg tror, at det er meget forskelligt for de forskellige myndighedsbetjeningsområder. Det er reguleret specifikt 
og meget varierende på tværs af de forskellige kontrakter, som der er med de forskellige universiteter. Jeg 
tror, at nogen af de store kontrakter, der har været med DTU og med Århus, de kommer til at opleve en 
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tættere dialog, styring om man vil, med miljø-og fødevareministeriet, omkring hvad det er man har kørende 
af aktiviteter på området. Det har vi på dele af vores kontrakter, altid haft en meget tæt dialog omkring, og 
nok også haft en tendens til, lidt for mange og lidt kortsigtede kontrakter, altså vi har haft for mange små og 
korte aktiviteter på nogle af vores kontraktområder, og det er vi allerede i dialog om med ministeriet om at få 
ændret på, fordi vi har en fælles forståelse af, at problemet med det er, at vi får problemer med at lave større 
arbejde, der kan forberede større skift i politik. Altså, hvis man skal lave ny målrettet regulering, så skal man 
have større sammenhænge at analysearbejde med, end to-tre måneder. 

Jeg tror, at der bliver tale om på vores område, at vi får nogle lidt flere aftaler med aktiviteter, der kommer til 
at række flere år frem, og være noget man bygger op oven på årene, og har en forståelse, der er relativt 
langsigtet i forhold til politik.  

Dem, der lige nu har meget store klumper, de kommer til at se en større detailstyring - jeg tror, at det bliver 
mere ensartet, homogeniseret ting på den måde, hvor os, der har haft relativt mange mindre opgaver, vi 
presser den anden vej, og får sådan set også hjælp fra ministeriet ved at sige, at nu skal have en mere 
langsigtet planlægning omkring hvordan vi planlægger [anvendelsen] af det her middel. 

Dette vil øge værdien hos os, fordi kvalitetsafkastene stiger når vi får ro og tid, samt ressourcer, så stiger 
kvalitet og værdien af det vi laver kraftigt. Hvis vi har små opgaver, som er korte, så vil medarbejderne kun 
gå til det med den indstilling, at det skal gå hurtigt, og der skal bruges mindst mulig tid på det - det skal bare 
være lavet lige til det, vi har aftalt, og så ikke mere, for de skal hurtigt ud af det igen. Der er for store 
omkostninger hvis vi skal gøre det grundigt - der er store omkostninger når man går ned og ny udvikle eller 
andet, men det kan man ikke gøre med de små projekter, så derfor er der meget nyudviklet, der kommer til 
at gå for langsomt. 

[det næste lille stykke giver ikke mening…] 

Q:  
Handler det om at bevæge sig fra en detailstyring til en løbende dialog? 

A: 
Det tror jeg det er, fra begge sider. Der er meget en rammestyring, hvor man siger: her er en stor sæk 
midler, og her er nogle fagområder, som i skal kunne levere noget inden for, og så kommer der også en 
masse krav ud, som ikke er sønderligt specifikke, om arbejde, udredninger og rapporter, hvor relationen til 
ressourcerne er mindre klar - det er rammestyring.  

Hos os har det været i en højere grad af mål-og ressourcestyring, så vi har aftalt en specifik opgave til nogle 
specifikke ressourcer, osv., så det har ikke været så meget rammestyring, i hvert fald ikke når det gælder 
vores midler. Der skal vi over, og have lidt større ressourceklumper og lidt rammestyring igennem en dialog.  

Vi, som forskere, er langsommere og dyrere, og den eneste grund til, at de køber os er, at vi er gode. Hvis vi 
får en opgave, så vil vi fokusere på, at få den bedst mulige kvalitet med vores perspektiv, det vil sige nye 
viden og ny teknik, der kan være spændende at fortælle om. Det er ikke nødvendigvis fuldt sammenfaldende 
med ministeriet. Ministeriet har - som jeg oplever det - stor fokus på at være agile og få den viden frem, i det 
øjeblik den bliver efterspurgt fra ministeren. Når de kigger på vores ressourcer når vi laver planlægning, så 
har de mange idéer til hvad vi kan bruge midlerne til, men ret hurtigt begynder de at få idéer til andre måder, 
vi kan bruge midlerne på, netop fordi den politiske dagsorden ændrer sig.  

Selvom at de har interessefelt der er langt større end de har betalt os for, så kommer de hurtigt i klemme på 
at deres politiske målsætninger ændrer sig, og det vil give dem en lyst til at vente lidt med at sætte tingene i 
gang, fordi de ikke ved om de skal have noget andet i stedet for. Den usikkerhed er simpelthen for dyr for os, 
for hvis vi skal have lavet et eller andet projekt, så skal vi sætte det i gang, planlægge det, det kan være, at 
der skal ske nogle aktiviteter efter lidt tid, og det kan være, at vi skal have nogle folk, der skal lave noget 
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over 8 måneder - så kan vi ikke sætte det på standby. Dér har vi planlægningsproblemer, som kontrære 
vores kvalitetsbehov.  

De vil gerne trykke på en knap, og så resultatet bare kom ud med det samme, og det ved de selvfølgelig 
godt, at det kan de ikke, men de er stadig drevet af det, og har derfor lyst til at komme ind sent og bede om 
ting hurtigt i en proces, for så kører deres system, mens vi altid gerne vil melde os tidligt, så vi kan levere 
langsomt. Den balance skal vi have en god dialog om. Det, jeg tror, at vi kan gøre, er at vi kan kigge på de 
langsigtede målsætninger omkring, for vores område at målrette regulering omkring fx biodiversitet-
målsætningerne, klimamålsætningerne, osv., så kan vi godt der sige, at der er nogle ting vi er sikker på at vi 
får brug for viden omkring, og så reservere en del af de midler vi har, til længerevarende aktiviteter, som vi 
følger op på årene og langsomt bygger viden op om - så vi kan betrygge dem, at det her får vi brug for 
alligevel, der er ingen grund til at bede om det to måneder inden at det skal bruges, for der kan vi ikke levere 
det. Vi kan lige så godt gå i gang nu, så vi kan få leveret det, når vi når frem. Der tror jeg, at vi kan se på 
nogle områder, at vi så småt er ved at kunne få en form for længerevarende aktivitet implementeret i vores 
kontrakter. Vi skal sørge for løbende at have respekt for begge typer skal findes, både de langsigtede og de 
kortsigtede. Vi har et stort interessesammenfald på hvad det er, vi gerne vil have, målsætningsmæssigt, men 
vi fungerer forskelligt, og derfor så får man jo interessemodsætninger på kontrakterne, som handler om de 
hurtige skift og den langsigtede kvalitet.  

Q: 
Hvordan synes du, at man kan måle værdien af forskningsbaseret myndighedsbetjening? 

A: 
Jeg har ikke nogle særlige dybe tanker om det - jeg har også stor skepsis overfor om det kan måles på 
nogen, med tilfredsmålinger med os der samarbejder, og så siger vi, at vi er meget tilfredse med det, 
og det er dem i ministeriet også, og så kommer der nogle strategiske udmeldinger ud om, at vi gerne vil 
have, jeg vil sige, at vi skal have længere ting, og det vil sige, at vi skal være mere fleksible, og så får vi 
nogle positioneringer der, men det måler ikke nogen værdi, det måler bare samarbejde-relationen.  

Q: 
Hvordan kan man måle, om det betyder noget for Danmark? 

A: 
Jeg så et oplæg, der gik på, at prøve at se på hvordan forskning, og det kunne også være den 
forskningsbaserede myndighedsbetjening, kommer ind i politik. Det er en tekstanalysetilgang, hvor man gik 
ind og analyserede på bemærkninger til lovene, da disse tit er vigtige ift. hvordan man skal fortolke 
paragrafferne og hvordan ministeren bagefter kan ligge nogle bindinger på i forhold til hvad han så skal 
implementere og opfylde på lovgivningen. Bemærkningerne til lovforslagene, der er der faktisk 
relativt tit henvisninger til videns grundlag, og derfor vil man så kunne lave en analyse, der 
kiggede på, hvilken viden er nået igennem - hvis du har al viden omkring dyrevelfærd, hvilken 
viden om dyrevelfærd ser ud til at være slået gået igennem i lovgivningen, så ville man have en 
form for traceability, men så kan man så diskutere om det er værdi, det kan være svært at sige. 
Om det er 5 kroner værd eller 100 kroner værd, at den sætning står der, men det er i hvert fald en impact, 
kan man sige.  

Q:  
Ja, for værdi kan vel også være betydning 

A: 
Det er jo kvalitativ måling af værdi, at du kan se, at det har haft en betydning.  

Q: 
En måde at måle det på, er at se hvordan det slår igennem i lovgivningen. 
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A: 
Ja, det kunne man godt, ved tekstanalyse - det er et stort arbejde, ikke lige min forskning.  

Q: 
Hvilken erfaring har du, blandt andet mht. rammeaftaler? 

A: 
Jeg har helt konkret være med til at skrive en rammeaftale. 

Q: 
En ting er det formelle, men der er også praksis. I den her rammeaftale, er der fx en paragraf, hvor der står 
noget om de økonomiske rammer, hvordan opfatter du sådan en sætning, hvor der står, at parterne er enige 
om at udveksle fleksibilitet ift. den forventede anvendelse af den økonomiske ramme, i tilfælde af pludselig 
opstået andre uventede begivenheder.  

A: 
Det kan være, at der sker noget ude i samfundet, der gør, at nu er der pludseligt akut politisk behov for at et 
andet spørgsmål bliver belyst, så er det faktisk sådan, at der på kontrakterne har nogle ressourcer sat til side 
i starten af året, som skal være til den slags ad hoc ting. Men nogle gange, fx som i år, så vil man komme til 
at bruge dem, fordi der var så mange opgaver, vi gerne ville have lavet, så der er ikke så meget fleksibilitet. 
Det kan også betyde, at når der så pludseligt kommer noget alligevel, så kan det gå begge veje, at vi kigger 
på listen og siger, okay, er der noget vi kan forsinke eller lave ekstra, og så kompensere senere hen, altså 
næste år laver vi mindre, osv., altså en tidsmæssig forskydning af tingene, eller at der er nogle opgaver, som 
vi kan få pillet og få forsinket eller helt droppe, hvis vi ikke er gået i gang med at lave den. Det er en 
fleksibilitet som vi kan udvise fra vores side. Og så kan ministeriet også udvise fleksibilitet, og det bliver de 
også nødt til engang imellem - der kommer altid et eller andet, og så prøver vi at tilpasse vores opgaver og 
flytte arbejdet lidt mere, til et vist punkt. Når der så kommer mere, så skal man i stedet til at vise fleksibilitet 
ved at finde de ekstra ressourcer, så vi kan frigøre folk herovre fra, ved at købe folk ind. 

Q: 
Hvordan fungerer det? Når jeg læser det her, så tænker jeg, at der ligger noget praksis eller kultur omkring 
hvordan man griber det an, for det står jo ikke beskrevet hvordan man gør 

A: 
Det står ikke beskrevet, fordi der kan være så mange forskellige versioner af de forløb, men det er helt 
konkret, at så sker der et eller andet og så er der en koordinator på myndighedssiden, altså på ministeriets 
side, når ministeriet får et nyt behov, så kommer det ind omkring koordinatoren, hvorefter det kommer 
herud, hvor vi snakker forskellige løsningsmodeller, og det kommer altid til at påvirke nogle andre, så kommer 
der en ny opgave ind fra den ene styrelse, som skal prioriteres, og så kan det godt være, at der kommer en 
opgave fra en anden styrelse. Så kan det være, at man finder ud af, at der er noget af det, der også er blevet 
bedt om at blive lavet, som så må undværes, fordi at vi har brugt al ledelseskapacitet, og alle ledige folk, så 
det duer ikke at vi kører ud over budgettet så tidligt i året, så i må finde de ekstra midler.  

Q: 
Når du siger, at fleksibiliteten går begge veje, er det så 50/50 eller er det mere skævt fordelt? 

A: 
Det ser vi med tiden. Vi har en meget langsigtet relation til de her mennesker, vi kender dem, og har en tillid i 
det forhold vi har, der er også retsindig omhu, hvis man kan se, at vi står i en ressourcemæssig presset 
situation, hvor vi allerede har alle ressourcerne i spil og det ikke engang er blevet januar endnu, så ved vi, at 
så kan det blive risikabelt. Derfor starter vi, som vi fx gjorde i år, hvor vi allerede var overbookede, så vi 
startede i januar og februar med tilpasningerne for at få skabt ekstra midler, for at få løst de opgaver, der var 
på ønskelisten. 
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Q: 
Det har noget at gøre med, at begge parter har en forpligtigelse, samt en løbende dialog. 

A: 
Det er det. Rettindig omhu i planlægningen, og fordi, at vi er de langsomme i det vi laver, altså vi skal have 
tid til vores arbejde, og de har lyst til at vente så sent som det kan være, fordi det kan være, at der kommer 
noget andet lige pludseligt, så er det vores opgave at være proaktive der, og presse tidligt for, at vi får lavet 
planer for forskellige udfald, få gjort konsekvenserne klar for dem, der må blive ramt af dem, i tide. Hvis en 
styrelse får at vide, at et specifikt projekt er på yderkanten, så får de dette at vide sent i året, at det ikke 
bliver til noget, og det havde de måske satset på, eller lovet ministeren, det er jo uheldigt hvis de siger, at de 
ikke kan nå det, for vi kunne godt have skaffet ressourcerne tidligere på året, hvis vi havde fået det at vide, 
og så kunne vi godt have fået fundet tiden til det. Så jo mere vi får italesat begrænsningerne i tide, jo bedre 
kan vi vise en fleksibilitet. 

Q: 
Ledelses-og chefgrupperne kan i det omfang, at der er behov for det, nedsætte faglige arbejdsgrupper. Der 
udarbejdes et kommissorium med angivelse af formål og opgaver, samt rollefordeling mellem ministeriet og 
her er det KU, under iagttagelse af principper fra armslængde og transparens, således at KU’s faglige 
rådgivning er uafhængig af at ikke kunne betvivles.  

Det lyder jo meget nemt, men er det det?  

A: 
Man kan forestille sig, at man ville sætte en eller anden form for sparringsgruppe ned og udvikle nogle 
forskellige alternative tilgange til fx regulering eller politik på tværs af ministeriernes folk og forskere 
herindefra, som man fx gjorde i natur-og landbrugskommissionen, men bare i en mindre udgave, for det var 
en kommission helt op under en minister, det er noget de bare lige valgte at sige selv. 

Den sidste del her, omkring armslængden, den går så på, at når vi har nogle opgaver om et emne, hvor der 
nedsættes nogle arbejdsgrupper omkring, så kan den arbejdsgruppe ikke have en ledelsesmæssig 
relation i forhold til projekterne, den lægger her ude hos os, det er os der har uafhængigheden. 
Så selvom at der er nedsat en arbejdsgruppe for det samme område, som relaterer sig til de samme opgaver, 
så har vi den fulde uafhængighed. Det er ligesom at der lige nu findes på MRSA-området, der er der en 
MRSA-arbejdsgruppe nedsat, og vi har en udredningsopgave for dem, men ledelsesopgaven ligger hos os, og 
der er altså en faglig gruppe, hvor vi har nogle forskere inde, som snakker med andre forskere inden for 
samme felt.  

Den ledelsesmæssige opgave er fuldt ansvar for instituttet, der er ingen styringsredskab fra det faglige udvalg 
til projekterne. Det faglige udvalg indhenter informationer. 

Q: 
Der er nogle strukturer, til at sikre det. Der står heri, at KU fastlægger retningslinjer for kvalitetssikringen af 
myndighedsbetjening. Hvad betyder det? Hvordan gør man det? 

A: 
Ministeriet laver ikke kvalitetssikringen, de insisterer på, at det står universitetet selv for. Så når vi får en 
opgave ud, så er det et krav, at vi sørger for at have en kvalitetsprocedure, som lever op til de krav, 
man kunne forvente at stille, og så er det vores ansvar, at sørge for at det sker - derfor skal vi 
have procedurer, vaner, osv., på plads så det faktisk sker.  

Det er altså universitet der bestemmer, hvad kvalitet er. Myndigheder hænger deres hat på, at det er vores 
vision, så hvis det viser sig, at det er elendig kvalitet, så er det vores problem. Kvalitet og kvalitetssikring 
bliver også til det som vi har ressourcerammen til, og det betyder også, at hvis du får en begrænset mængde 
ressourcer til en opgave, så har du ansvar for som forsker at sige, at du skal huske, at det skal stå det i 
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projektbeskrivelsen, og det du skal levere skal leve op til den nødvendige kvalitet til ressourcen, så du kan 
ikke fx love det tredobbelte væk.  

Hvis du skal lave en bestemt analyse og du får fire måneder til det, så skal man tænke som forsker, hvis jeg 
skal lave en analyse på det her område, på den tid her, som også har den tilstrækkelige kvalitet, så kan den 
kun indeholde det her. Der er nogle ting, man ikke kan komme rundt om, for det kan ikke nå at blive lavet i 
løbet af den tid, man har fået. 

Aftalen laves som en projektbeskrivelse, som man vil have det på alle andre forskningssteder, den er dog tit 
en kortere eller mindre opgave, men den skal være så specificeret, så man kan se, hvad det er, der skal 
laves, og så andre udefra kan se hvad det er, den her analyse handler om. Der ligger det, der hedder den 
gode bestilling inde hos ministeriet, som der lige er blevet lavet en ny version af, blandt andet fordi vi 
har kommenteret den ret kraftigt igennem, lige præcis for at få det her med at få projektbeskrivelse gjort 
mere central, for jo tidligere igen at projektbeskrivelsen ligger der, jo bedre kan vi have fælles 
forventninger om, hvad det er, der kommer, og jo bedre kan forskerne få designet projekterne 
så de kan levere til den nødvendige kvalitet til tiden inden for rammerne af projektet.  

Q: 
Omkring tavshedspligt, hvor det handler om, at det er universitetet selv, der bestemmer sin egen procedure 
og lovgivning, om der forelægger tavshedspligt i forbindelse med det her forskningsbaserede 
myndighedsbetjening, og hvis ministeriet mener noget andet, skal de kommentere på det skriftligt og 
begrunde det, og parterne skal rådføre sig med hinanden om hvorvidt der skal være tavshedspligt eller ej.  

A: 
Det kommer ud af den her dobbelttavshedspligt, […], og så kommer det ud af den måde som nogle styrelsers 
kontrakter for rådgivning går ud for, som ikke var helt lovlige, og vi har aldrig haft et problem, fordi de 
kontrakter, har handlet om projekter, hvor det der med tavshedspligt aldrig ville være relevant, fordi det ikke 
involverede nogens data eller andre ting, som kunne være tavshedspligtbelagt, i de kontrakter har der ikke 
været nogle yderligere krav om tavshedspligt politisk motiveret. Vi har ikke oplevet konflikten, men 
selvfølgelig kan den være der, og selvfølgelig skal der være orden i tingene, og den her paragraf siger jo 
egentligt bare nogle ting, som der står andre steder i lovgivningen. Den handler om, at vi skal overholde 
lovgivningen om tavshedspligt omkring personfølsomme oplysninger og den minder os også om, 
at der skal være skriftlighed i forvaltningen, og det skal der være, så ministeriet ikke kan lægge 
pres på i nogle situationer, eller andre for den sags skyld må kunne lægge pres på forskerne i 
forhold til tavshedspligt og offentliggørelse. Så vi har ikke oplevet de her issues. 

Q: 
Hvordan kan det her med tavshedspligt påvirke jeres samarbejde med ministeriet? 

A: 
Man kunne sagtens forestille os, at vi lavede analyser af virksomheder eller husholdninger, og vi fremstiller 
nogle tabeller eller figurer baseret på data, så ville vi være nødt til at kunne analysere de ting og der skal man 
beskytte så det ikke er personhenførbart, så der skal vi så sige, at vi kan ikke uddele de her data, men I kan 
få vores resultater og vores afgørelser, så vi kan sørge for, at den måde vi fremstiller materialet på, 
overholder beskyttelsen af den enkelte borger eller virksomhed. Så kan det være, at ministeriet synes, at de 
skal have data alligevel, så skal de skrive til os, og bede om det, og have en dialog om det, så det bliver 
dokumenteret.  

Q: 
Er der forhold i aftalen, som ikke er dækket? 

A: 
Det er der nok, det finder vi nok ud af hen ad vejen. Der er nogle dele af den, som ikke er helt færdige, 
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omkring IPR’en, det skal på plads, men ellers må man se på det hen ad vejen, om der er noget der viser sig 
at skulle tilføjes eller ændres, det kommer an på erfaring om der pludseligt kommer noget, hvor man har 
behov for en vejledning, som ikke findes i aftalen.  

Ud over rammeaftalen er der ydelsesaftalerne, der ligger nedenunder, det er jo så 
retningsgivende for det faglige, og så er der så responsible conduct of research på 
myndighedsbetjent arbejde. Vi har massere af retningslinjer, men hver eneste lille opgave er unik og hver 
konstruktion kan føre noget nyt med, så det er ikke til at vide. 

Q: 
Er det fordi der er flere organisationer der arbejder sammen, og der i dette sammenspil så kan opstå ting som 
der er behov for at blive taget op? 

A: 
Det er begge store og komplekse organisationer, når man skriver sådan en aftale her, så prøver vi at huske 
alle vores interesser og vi kan jo ikke udelukke, at der er et eller andet, der er blevet glemt, at der er noget vi 
ikke få talt om og vedtaget i aftalen. 

Hvis en situation opstår, så tager man det op i en dialog, og så tilpasse os efter hvad vi kommer frem til, og 
skrive i et løbende dokument om hvad vi kommer frem til.  

Q: 
Der er den uformelle måde, man arbejder sammen på, den praksis, man arbejder med. Nu har I jo arbejdet 
sammen længe, men hvad tænker du om hvis nye organisationer kommer ind, så har de ikke den praksis, 
hvordan vil verden så se ud? 

A: 
Hvis man går til det fra dokumenternes side, så ser det jo relativt formalistisk ud i virkeligheden, og det er jo 
også fordi, at man har styr på de ting. De dokumenter er jo først vigtige, i det øjeblik, at man er uenige i 
noget, men praksissen er ikke nødvendigvis baseret på at man har udbredt titel, man er nødt til at have 
samarbejde med en basis gensidig tillid og også en forståelse for hinandens arbejdsvilkår. Det tror jeg, er det, 
der er sværest at etablere for en ny udbyder, hvis nu der er en ny myndighedsaftale, der kommer hen på et 
andet sted, som ikke har haft relation til myndighedsbetjening, som så skal etablere en praksis på hvordan 
man laver de her aftaler og hvordan gør vi det i praksis.  

Det er derfor, at den gode bestilling er blevet udbygget for vores side, for bare det, at vi får nye 
medarbejdere ind og der kommer nye medarbejdere ind fra ministeriets side, der ikke har en 
indsigt i hvordan man gør det, og det kan vi til dels komme udenom med vejledninger. Vi har 
erfarne stillinger her i huset som mødes et par gange om året med folk inden for myndighedsbetjening for at 
snakke om hvordan praksissen kører og hvis der er nogle, der har problemer, så har vi sektionsledere og 
andre på til at kunne støtte op, hvis du har en dialog kørende.  

Det vil være svært at gå ind i som ny organisation, og det tror jeg lidt, at man kan undervurdere hvad det 
kræver.  

Q: 
Der er mulighed for konkurrenceudsættelse af den forskningsbaserede myndighedsbetjening. Hvordan kan 
påvirke samarbejdet mellem universiteter og myndigheder? 

A: 
For to år siden vandt vi et økonomiudbud, som betød at der blev flyttet nogle midler fra Aarhus Universitet til 
os. Vores udbud vandt vi så i samarbejde med Aarhus Universitet, så den gruppe, der er på universitetet på 
det område er en del af den kontrakt. Så på den måde synes jeg, at det er positivt at tingene kan ændre sig 
og flyttes. Der er nogle infrastrukturer, der kan være enormt dyre at etablere, husdyrstalde, markforsøg, osv., 
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det er sådan, at skal du flytte en kontrakt et sted fra et andet sted, så kan der være nogle store 
fastomkostninger inden for infrastruktur, som i virkeligheden gør det næsten umuligt i praksis. Men på en 
lang række områder, så tror jeg egentligt godt at man kan, også fordi de store universiteter i Danmark de har 
langt henne ad vejen den samme infrastruktur. 

Q: 
Hvordan tænker du, kan det påvirke det, er at der, er den mulighed? 

A: 
Magtværktøjet? Jo, det tror jeg godt være - det vil det jo sikkert gøre. På to måder, fordi, hvis du skal udbyde 
ting som udbyder, så skal du virkelig gøre tanke om hvad du vil have, for det binder os, når du har lavet et 
udbud, der er specificeret om nogle meget bestemte ting, end hvis du ligesom bare har en situation der har til 
opgave at levere data. På den måde får du et magtredskab, der kan styre mere hvad du får, men du skal så 
også være mere konkret i dit krav.  

Q: 
De tvinger altså ministeriet til at være mere specifikt ift. hvad de har brug for? 

A: 
Ja, fordi de ting du har i udbudskontrakter vil dem, der vil den, der sidder i den anden side være langt mere 
præcis omkring det, og de kommer, og vil have noget på fødevare og sociologi, så siger vi nej, fordi de det er 
ikke nævnt overhovedet, så det er ikke et område hvor man laver udbudsaftaler. Så må de komme med 
ekstra penge, og det gør de så.  

Q: 
Hvad er universiteternes strategiske tænkning omkring forskningsbaseret myndighedsbetjening? Hvordan ser 
du, at det kan bidrage til universiteternes strategier eller mission? 

A: 
Jeg synes, at det positivt påvirker vores muligheder for at nye forskningsområder op, og det giver os også en 
volumen på nogle forskningsområder, som gør, at vi kan lidt mere i forhold til hvad vi ellers kunne, så på den 
måde, i forhold til vores forsknings, så er der positive gevinster, helt sikkert, også på trods af rutinearbejde, 
men det er der jo også på nogle af vores andre opgaver, så det er ikke anderledes end især undervisningen. I 
forhold til undervisningen, så er der en del af myndighedsbetjening der giver en masse gode cases, fordi at vi 
kan relatere teorien og anvendelsen af apparater og empiriske metoder direkte til konkrete cases, som de 
studerende kan relatere til den virkelighed, som de oplever.  

Vi får også et netværk, som så også bidrager til uddannelserne, som så er censorer, gæsteforelæsere, som 
både er fra ministerierne og fra diverse steder, som myndighedsbetjening knytter sig til, som vi kan få ind på 
den her måde. Det er en klar gevinst fra universiteternes side. 

Q: 
Krydspres, som universiteterne godt kan være i, vi snakkede om det ift. kommunikation. Hvordan tænker du, 
at man skal navigere i konkurrencepresset, for det er jo både et fagligt, økonomisk og samfundsmæssigt 
pres? 

A: 
Jeg tror, at i forhold til det med magtrelationerne, så skal man fastholde sin kontrakt, og så ellers er der kun 
et instrument, og det er, at man sørger for, at det man gør, er rigtig godt, for vi er dyre, og det betyder bare, 
at vi skal være de bedste til det, vi nu laver myndighedsbetjening inden for. Hvis ikke vi har faglighed og 
kvalitet, så er det ligegyldigt hvor billigt vi sælger os, for så får de ikke den vare, de køber. Så 
hvis vi laver noget lort, så kommer ministeren i klemme, og det er det værste der kan ske i 
ministeriet, det er, at universitetet leverer et eller andet, og der er nogle der siger, at dét der, 
det er simpelthen ringe, det der kommer derfra.  
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Jeg gjorde det jo selv på CBS-rapporten, hvis du har hørt om den. Der sagde vi, at det der, det er elendigt og 
det er ikke nok uafhængigt, og så viser det så, da jeg graver det igennem, at det er det så heller ikke, og nu 
gør det jo ikke så meget for CBS, for de er ikke på vej ind i den butik, men hvis det havde været en 
virksomhed, der havde en aftale, så havde det været fatalt, at have sådan en sag på sig. Derfor er vores 
bedste forsvar at det ikke er det, vi laver.  

Forskerne er super bevidste om det, altså da rapporten kom frem, så stod de jo hernede en efter en, at det 
her kan vi altså ikke lade gå ubetalt hen, og det er de meget opmærksomme på. ”Der skal være god 
praksis på det her felt, ligesom alt andet vi laver, og det handler også om, at de her folk er 
stolte, af det, de laver. De sælger også kvaliteten og deres troværdighed”, den er der også, og når 
der kommer noget juks ud, og andre ser, hvad man har lavet, så ser de det som et kæmpe problem, og så 
skal det håndteres, om nødvendigt, i offentligheden.  

Konkurrence kommer ikke til at betyde et greb fra bunden i kvalitet, et greb mod bunden ville det være hvis 
vi begyndte at konkurrere om pris eller hastighed, begge dele ville være en trussel mod kvaliteten, og så kan 
de lige så godt købe tingene hos konsulentbranchen, og grunden til, at de ikke gør det, er at det er fordi det 
er forskningsbaseret hos os. Så det er det der med, at det er langsommere, men vi er også de bedste 
- det er derfor, at vi får opgaven. Og der er ikke nogle andre konkurrenceparametre end kvalitet.  

Q: 
Fokus på fakta baseret forskning er set som styrken? 

A: 
Det er det, som er styrken, og man kan sige, at en konsulentvirksomhed kan også være fakta baseret, og der 
sidder faktisk også flere forskerudannede i dem, som har kvaliteten og metoden til at lave tingene, men de 
har altid lige den issue, at de ikke kan sige, at de er uafhængige, de vil altid have en kontrakt, 
hvor man kan sige, at nu har den og den bare bestilt McKinsey til sige det og det, og det betyder, 
at de vil aldrig få den der straight credit, den troværdighed som vi som universitet har, så derfor 
skal vi også værne om det, det er den, der er vores konkurrenceparameter.  

Når der er et pres for konkurrenceudsæt på dele af myndighedsbetjeninger, så er det faktisk også fordi, at så 
længe, at de ikke kan konkurrenceudsætte, så kan vi ikke konkurrere på kvalitet. Nogle af de miljøer, der har 
den bedste kvalitet, dækker de områder der er relevante for myndighedsbetjening, og siger, at vi kan godt 
levere det, og så bliver det et bedre produkt på det område. ”Det er i det, konkurrence skal bestå af, altså 
kvaliteten.”  

Q: 
Hvordan skal det bedst organisatorisk gribes an at have forskningsbaseret myndighedsbetjening? Giv 
eksempler på hvordan I arbejder med det her? 

A: 
Nu er der jo forskning på tre universiteter, og vi er organiseret forskelligt de forskellige steder, og det der er 
særligt lige nøjagtigt ved os, det er til dels det, der ligger over for skov-og landskaber, det er at sket en 
meget høj grad af integration med en sektorforskning og universitet, og det er betydeligt større end på de 
andre universiteter. På den anden side, både det her institut og instituttet for skov-og landskaber det ligger 
sådan 50/50, når det gælder institutniveau, hvor du kommer fra.   

Hvis jeg tager mig selv som eksempel, så var jeg leder for to sektioner faktisk, men især den ene, som var 
cirka 35-40 mennesker i 2004, og sektorforskerne sagde simpelthen at det er superskønt at vi er blevet 
fusioneret for jeg vil gerne have mere tid til min forskning, så ville det være fint hvis nogle af universitets 
ansatte kunne tage noget af udredningerne, altså myndighedsbetjeningen, og lektorerne og professorerne 
sagde at det er supergodt at vi er blevet fusioneret, for jeg ville også gerne have mere tid til min forskning, så 
kunne sektorfolkene tage noget af min undervisningen, og det var så det, de gerne ville, hver især. Problemet 
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var bare, at når forskning bliver organiseret, den havde bare ikke sådan set finansieret, men undervisning var 
finansieret med ståmodellerne og myndighedsbetjeningen havde det også kontrakter på, så det var jo helt 
håbløst, for vi ville kun lave det, som vi ikke fik penge for. Så alle de ønsker var kommet, det var fint at vi 
interesserer os for hinanden, jeg er helt med på, at hvem som helst skal undervise, i må gerne lave 
opgaveswaps, i skal bare gøre, så det er budgetneutralt, og så må de selv komme med forskningen, og så i 
løbet af et halvt år, så organiserede de faktisk selv at komme ind med det ene opgavebytte efter den anden, 
som var budgetneutralt, hvor sektorforskeren havde taget undervisningen og nogle af de andre opgaver var 
gledet over til de statsansatte, så i løbet af et halvt år var alle lige engagerede i undervisningen, samt 
myndighedsområdet og forskningen.  

Vi har en meget høj grad af integration, og det betyder altså en lille smule for medarbejdernes niveau, der er 
både plus og minus på medarbejderniveau. Plusserne er, at jeg vil sige, at der er en høj grad af jobtryghed, 
for du kan se, at der er brug for dig i flere sammenhænge, nogle gange når du ikke har forskningsopgaver, så 
kommer der så nogle myndighedsprojekter, som man kan bruge noget tid på, og have noget fagligt 
sammenspil med andre, så du ikke sidder og bliver ensom, og en del ville opleve dette som berigende.  

Men krydspresset det betyder jo reelt, at du både skal søge om penge, som en del af forskningsopgaven, og 
så også lave den forskning, du får midler til, og så kommer du så til myndighedsbetjening ind over, og så er 
der også undervisning. Der er større krydspres på den enkelte, for der er flere parametre, altså flere opgaver, 
der trækker i dig. Nogle gange er de der alle sammen samtidigt, og der er det belastende for dem, der 
kommer i klemme fordi de i virkeligheden er for succesfulde med at der er efterspørgsel efter dem fra bare 
undervisningen, forskningen og myndighedsbetjening. I de perioder, hvor der måske ikke lige er nogle store 
projekter, så oplever jeg at der er mange, som så byder ind på myndighedsbetjeningsområdet for at bygge 
nye ting op, for at have noget at lege med.   

Det er klart, at det er et ekstra krydspres for dem har travlt. Vi har nogle medarbejdere, som der i rigtig lange 
stræk er ret efterspurgte fra alle sider.  

Q: 
Man kan sige, at hvis man skal summe det op, med organisationen, hvis du nu løfter det op, for dit institut 
eller universitet, ser du det som en fordel at lave den her integration fremfor at have specifikke enheder? 

A: 
Ja, det er det. Jeg tror nogle af de andre institutter er der stadig sådan, at folk er mere i det ene eller det 
andet spor, sådan som jeg forstår det i hvert fald, fra Aarhus Universitet og DTU. Det er noget der vil 
opblødes undervejs, fordi det vil være optimalt at gøre, du vil lave et bedre produkt - lave bedre 
undervisning, bedre myndighedsbetjening, hvis du trækker bredere på huset. 

Det beriger hinanden, men det kræver også, at du har ledelse, der kan det, der har opmærksomhed om alle 
opgaverne, at de nærmeste, altså mellemlederne, skal have opmærksomhed omkring alle opgaverne for at 
kunne have fokus på prioritering og sparring med deres medarbejder. Hvis de ikke har opmærksomhed på 
myndighedsopgaverne, undervisningen og/eller forskningsopgaverne, så ville der mangle noget, så det 
kræver noget, også på mellemledernes område. Det er ikke kun institutlederen der skal vide hvordan de ting 
skal foregå, de skal vide hvad vores procedure er for at bevare kvalitetssikringen, det er på sektionen, at det 
sker. De skal sørge for, at medarbejderne er i balance.  

Q: 
Hvis man skal løfte det endnu højere op, er det bedre for universitet end den model DTU kører, hvor de har 
lidt mere definerede institutter? 



Interview 1 

 66 

A: 
Universitet får mere ud af det, end med opdelingen. For mig er det ren matematik - det er jo en restriktion du 
lægger på, ved at sige, at de her forskere, de skal ikke undervise, de skal kun lave det her, og så herovre har 
du så nogle andre forskere, som måske beskæftiger sig med de samme emner, men de er 
universitetsansatte, så de skal ikke lave det her over, men det her. Så hvis de har et kursus, der skal 
undervises i, så er det dem herovre, der skal undervise, uanset om det er den bedste på det her område, der 
sidder der. Når en ny opgave kommer ind, skal det laves af nogle specifikke, ligegyldigt om det er den bedste, 
der sidder der.  

Det er bedre udnyttelse af talenterne, samt af ressourcer, du er i en eller anden grad nødt til at 
have dobbeltkapacitet, altså der var lige undervejs i alt det her, hvor vi skulle finde ud af om det er 
nødvendigt at sikre karrieremæssigt, at dem, der er i sektorforskning skal have en karrierevej - der blev jeg 
nervøs for, at man ville sige, at vi skulle skille de to ting ad sektionsmæssigt, fordi det ville være en katastrofe 
for os, fordi vi havde integreret det.  

Hvis vi havde en myndighedsaftale, som sagde, at vi skulle dække et forskningsområde med de 
her folk, så er vi nødt til at have folk på det område, også selvom at der ikke er efterspørgsel 
efter det. Det kan sagtens være at ministeriet i nogle år ikke efterspørger analyser eller ting 
inden for et bestemt område, det vil sige at den opgavebelagte del af kontrakten trækker på 
andre ressourcer, så har jeg en gruppe af folk stående herovre, som i virkeligheden er ledig 
kapacitet, jeg er nødt til at have dem, for jeg er forpligtet til at have kompetencer på det felt, så 
kan jeg håbe, at de kan håbe at finde andre forskningsmidler, så de udvikler sig og opdaterede, 
men det ville være helt tåbeligt at jeg ikke kan bruge dem i undervisningen.  
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Interview 2: Kontorchef i Miljø- og fødevareministeriet  

Q:   

Fra dit perspektiv, hvad er det vigtige i forhold at vi har forskningsbaseret myndighedsbetjening?  
A:  

”Forskningsbaseret myndighedsbetjening er en enormt vigtig del af vores samlede værdikæde når vi som 
ministerium regulerer forskellige områder og skal udvikle nye politikløsninger eller nye svar på konkrete 
spørgsmål så skal vi så vidt muligt stå på evidensbaseret og forskningsbaseret viden om hvad virker hvad er 
klogt at gøre i forskellige situationer.” I den sammenhæng er ligger forskningsbaseret myndighedsbetjening 
som en virkelig stor del af vores værdikæde i starten af de faser, vigtig del af grundlaget kan man sige. Vi har 
en stor aktivitet på det område 130 mio kr i rammeaftale, plus tilkøb, plus de midler som universiteterne 
gearer eller bruger vores bevillinger til at geare ind i andre sammenhænge. Så når man regner det hele 
sammen kan man komme over en milliard måske endda 1.5 afhængig af hvordan man afgrænser det. Det 
[forskningsbaseret myndighedsbetjening] er en vigtig del af ministeriets værdikæde og politikudvikling. 

Q:  

Det du siger det [forskningsbaseret myndighedsbetjening] bidrager til at udvikle politik. Hvorfor er det vigtigt 
at det er forskningsbaseret? 

A:  

Det er af flere årsager – først og fremmest at universiteterne og forskningsbaseret viden er noget 
af det højeste kvalitet af viden vi har – alt andet lige, masser af undtagelser hvor kvalitetsprocedurer 
er gået galt men det er jo dybest set uafhængigt evidensbaseret viden som viser hvilke tiltag 
virker på forskellige problemområder. Der er forskellige grader af forskning – strategisk forskning, 
grundforskning, der får vi ikke så mange konkrete løsninger ud, men det kan være opdyrkning af 
kompetencemiljø inde for nogle felter hvor vi har behov for viden løbende og vi kan se at på sigt får vi behov 
for viden, men hvor vi ikke lige nu og her kan sige konkret hvad er det for nogle spørgsmål; hvis vi altid helt 
konkret kunne sige hvad er det for nogle spørgsmål vi gerne vil have svar på så ville vi i høj grad kunne bruge 
andre type videns institutioner - konsulenter osv. Så en vigtig del af forskning er også at man opretholder 
nogle forskningsmiljøer og kan opdyrke disse på universitetet og det er en del af universitetets reformen, hvor 
man bl.a. fusionerede 6 af vores områder. En del af det er at opnå nogle synergier fordi de 6 institutter lå 
isoleret og der var målet at opnå synergier med at lægge dem sammen med resten af forskningsverdenen. 
Bottom-line er at vi har brug for nogle forskningsmiljøer der kan rådgive på forskellige felter og 
hjælpe med at drive udviklingen via mere grundforskningslignende projekter. 

Q:  

Udover at hjælpe med konkrete spørgsmål som I har brug for noget data til nogle politiske beslutninger, så 
nævnte du to ting jeg syntes var interessante: Du nævnte ordet uafhængig, hvilken betydning har det, at det 
[forskningsbaseret myndighedsbetjening] er uafhængigt? 

A:  

Det har stor betydning i forhold til troværdighed omkring forskningen at der neden under reguleringen er 
lavet en uafhængig forskning og viden, og det er ikke raketvidenskab at gennemskue at vi som ministerium 
også har behov for høj troværdighed og den viden vi bygger på kan effektueres. Og det er gennemgående 
princip for det vi laver, de universiteter vi samarbejder med har metodefrihed og underlagt 
universitetslov og og der er fuld ytringsfrihed osv. Så der er mange effekter af det her spørgsmål om 
uafhængighed, men det ”grundlæggende set fra ministeriets side, det er at vi har en troværdig og 
uafhængig viden af høj kvalitet, som ikke kan anfægtes.” 
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Q:  

Og det er så det universiteterne kan bidrage med og så har du selv nævnt at en af de ting ministeriet 
bidrager med er penge, men jeg tænkte på, den samfundsmæssige værdi, måden du formulerer det på, det 
kommer af at det vil være muligt at lave noget regulering, nogle politiker baseret på noget som er 
evidensbaseret uafhængig data som kan sige, dét er den rigtige vej at gå. Er det dét, der er den 
samfundsmæssige værdi af forskningsbaseret [myndighedsbetjening]? 

A:  

Ja, det er det jo, man leverer viden der er relevant og brugbar og af højeste kvalitet og noget af det 
der er svært det er jo i det her spændingsfelt hvor ting indgår i politiske ting, og det vi oplever som 
ministerium også oplever det er at når vi snakker om evidensbaseret forskning så er det nemt nok for ideelt 
set så er der faktuel viden, men i realiteten så er det ofte inde for områder hvor man snakker om udvikling af 
ny viden, forskellige skoler for hvordan hænger tingene sammen, hvor meget påvirker kvælstof fra andre 
lande f.eks. på vores indre farvande, hvor meget er det afledet af udledning fra nationale og andre steder fra, 
der er forskellige diskussioner på de her felter og derfor er det jo sådan desværre mere kompliceret end som 
så, men så meget desto større grund til at have klarhed om spillereglerne. En kort bemærkning til dette 
så har vi gennemført serviceeftersyn efter vi blev sammenlagt miljøministeriet og fødevareministeriet til miljø 
og fødevareministeriet så er der gennemført et serviceeftersyn af de her aftaler som ministerierne hver i ser 
havde og der var 3 bærende mål for det eftersyn, det første var vi [han nævner nogle plancher] skal levere 
den bedste viden af de stærkeste faglige miljøer på aktuelle udfordringer, det er essensen. To andre er: vil 
gerne have agilitet i den måde vi kan bruge vores bevillinger på dvs. når der kommer nye prioriteter, når nye 
emner dukker op vil vi gerne have mulighed for at bruge/overføre/prioritere vores resurser der hvor de 
største behov er. Det tredje mål er kontinuitet, fordi vi også har respekt for at forskningsmiljøer ikke noget 
man opdyrker fra den ene dag til den anden, før de begynder at give afkast i form af konkret viden, der er 
også infrastruktur spørgsmål osv. at involvere. ”Så det overordnede mål det er den bedste viden for de 
største faglige miljøer, øget agilitet og øget kontinuitet, det er de tre styrende mål.” 

Q: 

Hvad tænker du sådan, du siger både agilitet og kontinuitet, det kan jo godt være modsatvirkende kræfter. 
Hvordan konkret udmønter det sig i samarbejdet med universitetet. 

A: 

Det gør den ved, dels at der er nogle klare principper for hvordan vi samarbejder og dels også at vi 
har en aftalt struktur og en governance omkring det her samarbejde, der gør at vi både i de løbende 
forhandlinger og de årlige rulninger af de aftaler vi har, kan bringe nye prioriteter på bordet. Vi kan også - 
hvis det er det vi vil - vælge konkurrence, som er det der skete på veterinærområdet og man har sagt her har 
vi en lidt større bevillingsklump og en lidt større opgave som man egentlig gerne vil have testet mellem de 
forskellige potentielle leverandører der er og derfor bringer vi den i udbud. Det er så underforstået at der er 
nogle andre spilleregler med hensyn til kontinuitet hvor man skal varsle noget med 4 års frist osv. 
Vi har forskellige redskaber til at sikre den her agilitet, og det vi har gjort med de her serviceeftersyn er at 
prøve at kigge på tværs af de gamle aftaler der lå med vidt forskelige styregrupper, principper med hvordan 
man bestilte opgaver, hvornår man kunne bestille opgave på andre områder, hvordan man financierer osv. 
Det har vi prøvet at harmonisere på universiteterne. Det er sådan set lykkedes. Vil gerne lige komme ind på 
en ting: dybest set består, økonomisk set består de her aftaler af tre elementer; rådgivningsaktiviteter – 
konkrete spørgsmål til universitet og får et konkret svar, en leverance, en analyse, et nota, en rapport. 
Samtidig har vi også en lidt større klump der hedder forskning som vi også understøtter. Det styrer vi ikke så 
tæt. Her definerer vi inde for aftalerne nogle felter hvor vi gerne vil have en forskningsbaseret rådgivning og 
derfor også en underliggende forskning. Og det er jo også en del af vores bevilling der går til det felt. En 
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tredje klump er infrastruktur, dels er der en hel del basal infrastruktur, det vi kalder tør infrastruktur – 
kontorer, bidrag til koncernen til regnskabsfunktion, HR funktion, osv. det er klart i vores interesse at 
minimere mest muligt men der ligger også andre dele inden for infrastruktur, for eksempel Århus aftalen har 
vi hele Foulum komplekset, på DTU ligger der forskellige ting også, skib der hedder Dana som sejler rundt på 
Aqua aftalen og det er alt sammen noget vi er med til af finansiere. Der har ikke hidtil været nok klarhed om 
hvad finansierer vi på hvilket grundlag så noget af det vi også har arbejdet med og stadig gør, er hvordan kan 
vi skabe et fælles sprog inden for denne infrastruktur, så vi kan sammen træffe beslutninger så når vi skal 
købe et ny Dana, hvad er det så vi har brug for og hvor meget medfinansierer vi af det og hvor meget 
finansierer andre. 

Q: 

Men tænker du så agilitet ligger i at I har mulighed for at konkurrenceudsætte, men er der ikke også – når 
jeg læser de her aftaler er der også f.eks. en lille paragraf her, noget om at hvis parterne er enige om at 
udveksle fleksibilitet i forhold til den forventede anvendelse af den økonomiske ramme. Så man kan sige, der 
er også. 

A (indbryder): 
konkurrence er jo sådan set det mest firkantede og mest store instrument, det er ikke noget vi bruger så tit.  

Q (indbryder også): 
det er konkurrenceudsættelsen tænker du?   

A: 
Ja, altså starter man det nede fra så er langt det meste omprioritering sker jo i de årlige aftaler når vi ruller 
aftalen, dvs. så kigger vi et eller flere år frem alt efter område, og siger jamen nu kan vi jo se at klima 
kommer til at fylde mere i de kommende år hvorimod nitrat måske er der allerede udviklet mange ting og 
man har nogle modeller og nu vil vi gerne have nogle flere resurser over til hvordan vi kan mindske klima 
emmisioner fra landbruget eller reducere klimapåvirkning på kyster osv. Det vil være emner som vi tager op 
fra år til år og så er det jo en forhandlingssituation med universiteterne med hvor hurtigt kan man kanalisere 
resurser fra et område til et andet og er dét det rigtige behov vi har skitseret eller er der noget andet viden vi 
har behov for at bringe i spil. 

Q: 
Så det er ligesom en konkret forhandling om.. 

A: 

Det er ligesom når man styrer en supertanker ikke, hvis du skal tage noget af supertankeren og flytte et helt 
andet sted hen så er det vi bruger konkurrenceudsættelse, men i de årlige løft der kan du jo dreje og justere 
[noget jeg ikke kan høre] på de her aftaler og det er nok der hvor hovedinstrumenterne er… 

Q:  (indbryder) 
I forhold til den der agilitet… 

A:  
Ja, og så er der jo det tredje instrument, som er når vi kommer med nye penge, en pose penge, et tilkøb i 
løbet af året eller kan udvide aftalen så kan vi jo også opdyrke miljøer der, men altså de økonomiske 
situationer vi er i nu der er det en mulighed vi gerne vil begrænse mest muligt for vi har simpelthen ikke de 
ekstra penge længere. Så det handler for os også om at få mest ud af de rammebevillinger som vi har.  

Q: 

Tænker du at hvis jeg ligesom skulle gå lidt tilbage. Jeg kunne godt tænke mig at høre om du synes der er 
nogle ulemper forbundet med forskningsbaseret myndighedsbetjening, fra dit perspektiv? 
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A: 
Jo, det er der fordi man kan sige set fra et snævert ministeries synspunkt så har vi jo ofte behov for at 
tilrettelægge processer meget effektivt og præcist og det sker jo meget i det politiske system at der er et 
ønske om en ny politisk aftale indenfor kort tid på et eller andet stort felt. Det vil jo betyde at vi har behov for 
nogle svar NU. Eller i går, eller inden for et halvt år og hvordan gør vi det? I en konsulent verden vil vi jo 
hurtigt kunne - det kan jo som oftest træde meget hurtigt til, smide hvad de har i hænderne og få nogle 
penge for det. Og der er vi selvfølgelig bundet af nogle af de procedurer, der er inden for de 
forskningsbaseret myndighedsbetjening og omvendt er konsulenter netop ikke forskningsbaseret og derfor er 
det også - ikke fordi konsulenter som udgangspunkt er utroværdige-  men der er en anden 
troværdighed/uafhængighed omkring forskningsydelser alt andet lige. 

Q: 

Så den ulempe der er [med forskningsbaseret myndighedsbetjening på universiteterne], det er på en måde 
også det der er styrken. Fordi forskning er mere langsom end man måske kunne ønske så på den anden side 
så vil vi gerne have den uafhængige forskning… 

A: 
Ja, der er nogle indbyggede dilemmaer med agilitet vs kontinuitet kan man sige, uafhængighed også kaldt 
nogen gange. Jeg oplever nu ikke, og det er en diskussion jeg synes vi bliver klandret unødigt ofte. Det er 
netop denne diskussion omkring uafhængighed og ministerier ofte kan blive skudt motiver i 
skoen og det er ikke min oplevelse at det er tilfældet tværtimod, der er også et ønske om fra 
ministeriets side at få den rette viden ind men igen fordi viden ikke altid er så entydig som ideal 
modellen så kan der være forskellige skoler/universiteter/forskere der udtaler sig uden for deres egne 
spidskompetenceområder og der kan være forskellige forskere på samme universitet og samme institut sågar 
som har forskellige meninger om forskellige forhold og det kan også gøre det svært at agere for hvad er så 
universitetets rådgivning, det er noget hvor – det har vi arbejdet meget med – der går vi som ministerium 
tilbage til universitet og spørger hvad er deres holdning omkring en sag hvis der opstår en sådan sag. Det er 
også giftig kan man sige…. 

Q (afbryder): 

Er det ikke så, den rådgivning universiteterne giver, vi undersøger nogle ting, her er nogle data, vores svar er 
sådan baseret på de data. Det du siger er at nogle gange kan det samme data give forskellig rådgivning? 

A: 

Det oplever vi ikke fra det enkelte universitet. Når vi spørger om et spørgsmål så får vi jo et svar tilbage men 
kan godt komme i den situation at andre forskere på samme/andet universitet har en anden mening om det 
spørgsmål og det kan være svært at navigere for det bliver udlagt i pressen som om enten at vi ikke agerer 
på den rigtige forskning eller, der falder styrken bort hvis der er mange teorier om samme spørgsmål og det 
vi gør når vi oplever dette, så går vi tilbage til det universitet vi har fået referencen fra og spørger dem; hvad 
er rådgivningen? Det der vigtigt for os at armslængden opretholdes vi går ikke tilbage og beder om 
bestemte resultater, vi beder universitetet om at komme med deres uafhængige 
forskningsfaglige viden. 

Q: 
For det er jo det der nogen gange opstår i pressen, den der armslængde og der er også noget i forhold til det 
her med tavshedspligt det har også været debatteret. Fordi det er lige som det der med at sikre at alt 
lovgivning bliver overholdt i forhold til det. 
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A: 

En stor del af det her serviceeftersyn har også gået på at efterse vores kontrakter, der har jo været nogle 
diskussioner i pressen i forskellige omgange omkring de gamle kontrakter der blev brugt i miljøministeriet. I 
korthed gik diskussionen på at man i de kontrakter de lå kunne aftale hvornår noget skulle offentliggøres og 
man kunne også pålægge forskere ikke at gå ud med tingene der egentlig var færdige osv. Og der har vi haft 
lidt udredningsarbejde og konklusionen er meget klar at juraen egentlig er klar på det her område. 
Dybest set er universiteter og ministerier to selvstændige myndigheder, vi har ikke beføjelser 
for universiteter eller omvendt. Og det betyder også at når en forskningsleverance er færdig fra et 
universitet kan den i princippet offentliggøres uden videre og man kan sige det der så er aftalt omkring 
det, er nogle praktiske spilleregler, vi har syv arbejdsdage fra en leverance til den ryger på 
nettet på universitet hvor vi kan nå at orientere vores system, og det er jo ikke bare for vores egen 
fornøjelses skyld, det kan sagtens være konkret begrundet, f.eks. på veterinærområdet hvis der er en 
leverance som viser at ny husdyrsygdom har så/så potentiale så har vi jo behov for at bruge de her 7 
arbejdsdage til at forberede os, hvad siger ministeren, hvad skal vi værdsætte af handlinger osv. Så det er 
sådan set velbegrundet. Men hovedreglen er, at når en ting er færdig kan den offentliggøres om det er 
rådgivning eller forskning. Neden under det ligger [cva’er? Severere?] som forskerne også er underlagt 
omkring tavshedspligt og det følger en helt almindelig forvaltningsretlige principper at nogle oplysninger der 
er omfattet af tavshedspligt. Der vil det være sådan at hvis et ministerium f.eks. i forbindelse med 
internationale forhandlinger skal ned og forhandle i EU om nogle om nogle nye bindende mål i et eller andet 
mål. For at kunne sige noget om det mål er der måske bestilt en forskningsleverance om hvad er status på 
det område i Danmark i dag. Hvis det er sådan at en offentliggørelse af den reference kan forringe Danmarks 
forhandlingsposition så er det en konkret vurdering at den bliver pålagt tavshedspligt og kan ikke 
offentliggøres selvom den er færdig. 

Q: 
[gentager det han siger] 

A: 
Et eksempel er internationale forhandlinger, et andet kunne være støtteordninger, en leverance er der skulle 
laves et kort over hvor er det særligt egnet at gennemføre forskellige foranstaltninger, for eksempel 
vådområder, matricer eller hvad ved jeg. Hvis det kort kommer ud før ordningen er udmeldt ellers så kan det 
give anledning til spekulation, nogen kan få tab og andre kan få gevinst på grund af særviden. I sådanne 
situationer kan der også være tavshedspligt. Og så er det rigtigt som du siger, proceduren er anderledes end 
det har været praksis i nogle situationer, fra mellem universitet og ministerie har aftalt nu udkommer den på 
det og det tidspunkt. Her er proceduren klar et det er universitet der som selvstændigt myndighed 
afgøre om en leverance er omfattet af tavshedspligt. Vi kan som ministerium kun gøre opmærksom på 
at der kan være oplysninger der, men det er universitet selvstændigt der træffer afgørelsen. 

Q: 
de nye rammeaftaler har været grundigt gennemarbejdet og prøver at tage højde for nogle af de ting der 
ikke har været så velfungerende førhen. En ting er det formelle, men der er jo også alt den måde man 
samarbejder på som opstår gennem tiden, som man kan vel kalde det praksis/det uformelle eller det er sådan 
vi plejer at gøre. Har du nogen erfaring med det hvor du tænker, hvad er det vigtige at have klaring på ifht. 
Det uformelle? 

A: 
Ja, grundlæggende er det meget simpelt, vi har lavet et serviceeftersyn hvor vi har linet de nye procedurer og 
de opdaterede regler og retningslinjer op men det skal jo alt sammen løbe i virkeligheden, jeg mener at vi er 
44000 medarbejdere på tværs af ministeriet og der er jo rigtig mange af dem der har med FBM og vi skal 
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rundt i alle kroge sammen med ledelser og lokale styrelser og sørge for  det her bliver implementeret og det 
gør vi en stor indsats for men der kan jo godt opstå smuttere. 

Q: 
At for oversat det her til ny praksis? 

A: 
At få det implementeret, ja. Det gør vi jo nu, der er nogle websites hvor vi formidler nogen ting, de nye 
rammeaftaler ligger jo og det er dem folk bruger så jeg håber da også de læser hvad der står i dem. Vi følger 
selvfølgelig op på det også. 

Q: 
Hvis jeg lige springer lidt tilbage til noget mere overordnet. Nu er vi her og i har gjort et stort stykke arbejde 
sammen med universitet om at lave nye rammeaftaler. Men hvordan ser du, hvor går udviklingen hen i 
forhold til forskningsbaseret myndighedsbetjening, hvordan ser det ud om 5 år? 
A: 
Det er altid svært at spå [især] om fremtiden, men jeg tænker – det er jo et område i konstant udvikling og 
vi har jo også med serviceeftersynet lavet en større gennemgang af de aftaler vi har både i forhold til det 
indholdsmæssige men også rammerne og jeg tænker det er et område der fortsat vil være fokus på og behov 
for, så langt frem øjet rækker. For det er jo en vigtig del af politikgrundlaget og det bliver jo ikke mindre af 
f.eks. i EU sammenhænge bliver der fastsat mange langsigtede målsætninger inden for klima, luftforurening, 
vandmiljø osv. Det kræver at hvis man skal agere effektiv på det og bruge samfundet resurser bedst muligt 
så kræver det noget viden om hvad er problemet hvad virker bedst hvad virker bedst for at nå en målsætning 
så der spiller forskningsbaseret myndighedsbetjening en helt afgørende rolle, en stigende betydning faktisk…. 

Q: 
Er det fordi det er større problemer?  

A: 
Det er tilgangen til det, EU stiller flere langsigtede bindende mål og der skal man jo vide noget om hvordan 
forholdet det sig, hvad er problemerne og hvordan skal man tilgå det. 

Q: 
Det er mere at det politiske system vil efterspørge det i stigende grad? 

A: 
Ja der er klart et behov for at have forskningsbaseret viden for at kunne opfylde politiske målsætninger på de 
forskellige områder. På veterinærområdet er der basale behov for at understøtte et erhverv, hvor 
veterinærforskning er afgørende for fødevare erhvervets konkurrenceevne både i forhold til 
fødevaresikkerhed, dyresygdomme osv. For det der i virkeligheden skal frem er på 
fødevaredelen af de gamle aftaler har det helt klart også et erhvervsaspekt og det er nødvendigt 
for erhvervet for at kunne udvikle noget mere effektive produktionsmetoder at man hele tiden 
har adgang til nyeste viden. 

Q: 
Nu snakker vi både ministeriet, universitet og erhvervet og det politiske ligger over ministeriet?  

A: 
Erhvervsvinklen er meget tydelig på fødevareområdet hvor hele udviklingen af nye dyrkningsmetoder og 
forskning i biomasse osv. Jo både er svar på miljømæssig udfordringer men også ser på eksport 

Q: 

På den måde kan man sige, det er noget der foregår nu, tror du det bliver endnu mere vigtigt i fremtiden? 
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A: 

Ja, selvfølgelig, takket være teknologisk udvikling er det enormt vigtigt at vi også har viden om de 
problemstillinger der rækker langt frem, klima, fødevareproduktion, miljø, erhvervsudvikling. Mange af de her 
politiske målsætninger er jo ekstremt vigtige for et ministerium som miljø og fødevare ministeriet der både 
har en miljøbeskyttelsesside og en erhvervsside og en eksportside. 

Q: 
At få de ting til at gå hånd i hånd eller? 
A: 
Altså udfordringen er jo at de offentlige midler vi har på forskningsområdet er underlagt samme 
effektiviseringskrav så vi har nogle forskningskrav der er voksende og nogle bevillinger der er underlagt 
almindelig effektiviseringskrav og det gør at vi løbende må kigge på kan vi gøre det bedre kan vi få mere 
forskning for samme penge osv. Det er klart udfordringen. Jeg har lyst til lige at sige også at nu snakkede vi 
om forskningsaftaler, men det er jo en meget beskeden del af universitets samlede forskning, og en beskeden 
del af den samlede forskning på landbrug og miljøområdet. Vi har jo både de innovationsmidler der ligger i 
grønt udviklingsprogram GUDP og MUDP. Der er hele innovation og udviklingsmiddel siden også, og 
så er der alle de internationale bevillinger, hvor nogle af vores midler også går til at geare 
ansøgninger så man kan få adgang til international viden. Vi arbejder også på at gøre den 
samlede forskningskage større ved at støtte universiteterne bedst muligt i at søge eksterne 
bevillinger.  

Q: 
hvordan kan man vide at man har skabt en værdi? Kan man måle/undersøge om det man laver, det vi 
snakker om nu, at det skaber en værdi? 

A: 
Det er jo et godt spørgsmål - samfundsøkonomiske betragtninger på, effekts vurderinger af forskning på 
konkrete områder. Helt basic så løser forskningsbaseret myndighedsbetjening helt konkrete 
opgaver; nye reguleringer på forskellige områder, hvad er bedst tilgængelig viden for at lave 
denne regulering smart, det er den viden vi får ud af universitetsaftalerne. Så på den måde er 
der ret konkret afkast. Behøver man ikke være samfundsøkonom for at se værdi, og den opgave ville 
skulle løses på anden vis hvis ikke på universiteterne. 

Q:  Hvor så? 

A: 

Så må vi genopfinde sektorforsknings institutioner under ministerierne eller købe hos private konsulenter eller 
hvad. Med de ulemper der kunne være ved det. Elementet af at det er forskningsbaseret med de ting der 
følger det. 

Q: 
Er det ligesom de to modeller der findes?  

A: 
Nej, ikke nødvendigvis, vi lever jo i en global verden også i forhold til forskning, vi kigger jo også ud af for a 
sikre at de danske forskningsmiljøer også inddrager den bedste internationale viden, det er jo også 
serviceeftersynet hvor vi har arbejdet med hvornår kan man lave konsortier og hvornår kan man bede 
universiteterne om at køre samarbejde. Målet for serviceeftersynet det er at sikre at der de bedste miljøer der 
bidrager til at løse de aktuelle udfordringer vi har. Uanset om det er nationale eller internationale 
udfordringer vi har, det er de bedste miljøer vi går efter. Men der er også en klar national vinkel på 
det fordi det er fint nok der ligger gode universiteter andre steder men der er også en kontekst 
afhængighed, hvem ved mest om dansk svineproduktion og udledningsforhold i Limfjorden og 
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der kan hurtigt komme ind at det er fint at trække på internationale miljøer men hvis vi dermed mister de 
nationale forskningsmiljøer så kan det få negative effekter. Så det er vigtigt også at fastholde 
kompetencer i Danmark. 

Q: 

Det kunne også have negative effekter på erhvervet? 

A: 
Meget ja 

Q: 
Men kunne man forestille sig en anden type af samarbejde? Lidt mere partnerskab, er det et partnerskab dét 
der er nu? 

A: 
Som alle gode samarbejder så er det jo i høj grad et partnerskab, men med respekt for at juraen 
egentlig er ret klar og vi har klare forskellige roller. Og det er jo det man lever af at i en grad at 
forskning er uafhængig, og underlagt de forskningsmæssige og forskningsetiske regler og det er det der gør 
de producerer noget viden, og så har vi et ministerium som er sat i verden for at servicere et politisk system 
og det er de to hovedroller der er. Og det kan i nogle situationer være udfordrende men det er her vi har de 
klare spilleregler - synes vi selv - for samarbejde. 

Q: 

Så man kan sige det er udfordrende men det er også nødvendigt at have denne adskillelse? 

A: 
Man kan sige med hensyn til ind fusioneringen og det der har skabt problemer er at man ikke har været 
tilstrækkelig klar over hvilke roller man har haft og så har man, ikke af ond mening men i konkrete 
situationer, været uklar på sine roller og kommet galt afsted i den sammenhæng. Gælder får både universitet 
og ministeriet, det jeg synes vi har fået med serviceeftersynet er, vi kan meget bedre se spillebanerne nu, der 
er som sagt stadig sværhedsgrader i det, for det er jo mennesker så der kan ske fejl. 

Q:  

På grund af fortolkninger? 

A: 
Ja, i situationen fortolker man jo og hvad betyder det i denne situation, på begge sider, hvad er universitets 
rolle, hvornår går man ud med saglig/faglig rolle, hvornår udtaler man sig som privatperson osv. Og det er 
jo noget af det der kan gøre det svært for den forskningsbaseret myndighedsbetjening, hvis den 
her troværdighed der ligger på universitet bliver undergravet af forskere selv der går ud med 
syn, går uden for eget felt osv. Det er sværhedsgraden i det. Jeg har svært ved at se det for mig at man 
skulle indgå i partnerskab med andre hvor rollerne er endnu mindre klare, så tror jeg man øger problemerne. 

Q:  
Det er jeg sådan set enig i, nogen gange er man fastlåst i tankegang om hvordan ting skal være at man ikke 
tænker over hvorfor. Så det ville jeg bare lige høre. 

Det sidste jeg ville spørge om er det her med konkurrenceudsættelse, det har vi jo snakket lidt om, på den 
anden side tænkte jeg det må jo også have en effekt på det konkrete samarbejde mellem myndighed og 
universitet at der ligger den mulighed for jer, det kan også være en mulighed for dem der ikke har aftaler, det 
kan også være en ulempe, det kan være et tab for de universiteter der ikke får en aftale de har haft tidligere. 
Hvordan tænker du det påvirker samarbejdet med universiteterne? 
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A: 

Konkurrenceudsættelse er jo et af de værktøjer der ligger i kassen for at sikre at vi får forskning 
fra de bedste miljøer og de rigtige emner. Men det er et tungt redskab altså, det kræver en masse 
resurser så det er ikke noget vi gør hver dag. Veterinærudbud er jo det eneste store eksempel vi har på det.  

Q: 
Hvad tænker du, det må jo påvirke jeres samarbejde med universiteterne? 
A: 
Nej altså i virkeligheden ikke rigtigt, brugen af konkurrence her adskiller sig ikke her, der er jo konkurrence på 
rigtig mange planer både i den offentlige sektor og den private sektor. Jeg oplever jo universiteterne som 
store professionelle aktører og de byder ind med lige vilkår hvis denne type opgave kommer på udbud, og det 
gør de jo professionelt. Så har vi jo disse aftaler så hvis for eksempel på veterinærområdet kommer et udbud 
så er det jo med 3½-4 års varsling så har vi jo en aftale som gælder frem til overdragelsestidspunktet indtil 
der kommer en anden leverandør og det betyder jo også at universitet er forpligtet til at helt professionelt at 
yde det de skal indtil den udløber, og vi har ikke oplevet eksempler på at.. 

Q: 

Altså der opstår jo sådan lidt, der er jo en slags magtrelation der kan spille ind. 

A: 

Men hvad skulle man ellers gøre? Så er der jo nogen der har argumenteret for at overføre bevillingen helt til 
universiteterne men det har jeg svært ved at se for mig, det er jo ministeriet, for at kunne definere de 
fremadrettede områder hvor vi har behov for hjælp i forhold til lovgivning også for at kunne definere det. 

Q: 
Så bare sige, nu er det jeres ansvar fra nu af at sørge for at kunne levere det vi måtte spørge om, det synes 
du er en dårlig model for det giver jer ikke den agilitet og den indflydelse? 

A: 
ja det er det, hvor skulle man lægge det? Hvis man lagde alle resurser på et universitet så er der ikke nogen 
mulighed for at flytte det til andre hvis nu der kommer nye miljøer andre steder, så jeg tror på den måde at 
det er ikke ubegrundet at bevillingerne er blevet tilbage på ministeriets område. 

Q: 
Så det ligger igen i det, agiliteten er vigtig og du tænker at det er den måde det bedst kan styres på? 

A: 

Det er et afgørende styringsparameter, der har været kritik af det, har læst i pressen at nogen siger der 
opstår en unødig magtrelation, der kan påvirke forskning, det mener jeg overhovedet ikke er tilfældet, og et 
eller andet sted blandt andet fordi det er fint med bevillinger, men det er en begrænset del af 
universiteternes omsætning jo, og det kan man se at universiteterne markere sig og beholde deres 
uafhængighed og svare på de ting der bliver spurgt om, ud fra faglige kriterier. Så jeg synes simpelthen ikke 
det er rigtigt den kritik at det giver en urimelig position. 

Q: 
Det jeg hører dig sige, det skyldes at der er en den faglige stolthed og uafhængighed på universiteterne. 

A: 
Ja ikke bare stolthed, det er jo uafhængighed principielt lovfæstet uafhængighed fra universitetsloven, og den 
hæger de jo, universitets ledelse og forskerne selv. 
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Q: 
Så det er ligesom det der ligger i at være et universitet? 

A: 

Ja, det er det, og tilbage til modellen, den er god fordi der er klare veldefinerede roller, 
spillereglerne er klare synes vi. 

Q: 

Men alligevel, hvis jeg skal udfordre lidt på det, så er der jo opstået forskellige ting i pressen, og alt er vel 
ikke bare fordi nogle forskere har udtalt sig for klodset og firkantet så? 

A:  

Nej, der opstår også fejl på ministeriets side og klodsede formuleringer osv. 

Q: 
Så i forhold til samarbejdet betyder det vel, at det er vigtig med den løbende dialog, de klare rammer der og, 
men fordi der er fortolkninger og mennesker indover så.. 
A: 

Jaja, vi kommer nok aldrig ud af de sværhedsgrader der, de vil altid være der. 

Q: 
 Og der er indbyggede dilemmaer også og… 

A: 
ja det tror jeg også man kan sige er fair, og ”nogle gange er der interesseforskelle og man kan sige en 
leverance hurtigt ind til en lovgivning eller sikre at alle ting er på plads, så selvfølgelig er der spændinger der, 
men det vigtige for at minimere problemer i det, dét er at man har klare spilleregler, det er det jeg synes. 
Men sværhedsgrader og dilemmaerne vil altid være der.” 

Q: 
Men det man kan sige, det i har gjort er at skabe transparens omkring det. 
A: 

Ja, det har været et gennemgående ønske. 

Q: 
Og hvis der så opstår noget, så er man mere klar over.. 

A:  

Det er forebyggende og gør problemerne nemmere at håndtere når de så opstår. 

Q: 
men fremadrettet vil det stadig kræve den meget tætte dialog omkring opgaver osv. 

A: 

Det er sisyfosarbejde, der skal være løbende have tæt samarbejde omkring det her hvis det skal fungere, på 
alle niveauer det prøver vi at sikre i vores nye struktur, at ledelserne snakker sammen på alle niveauer og 
medarbejdere snakker sammen på relevante niveauer. Jeg vil sige, der er en tredje spiller også, som jo er 
interessenterne, hvordan håndterer man det, dét kan jo også være et problem nogen gange får specielle 
interessentorganisationer rimelig indflydelse og der har vi jo også nogen gange ønsket ud fra 
samme tankegang at skabe klare spilleregler så vi har etableret et interessentnetværk, hvor 
interessenter sidder og kan komme, helt åbent på tværs af interesseorganisationer og komme 
med deres forslag til, hvad de ser som udfordringer og muligheder på det her felt. Det var den ene 
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ting, det andet er at der jo også er interesseorganisationer eller deres underliggende faglige organisationer, 
sidder med den bedst tilgængelige data, hvordan sikrer vi så at den data bliver bragt i spil fagligt, sagligt og 
uden man kan få mistanke til at det kan være usaglige grunde. Så der har vi også arbejdet meget med, hvad 
er spillereglerne i den retning. 

Q: 

Så når du siger interesseorganisationer så kunne det være [nævner nogen – 43:00 ca].. 

A: 
I princippet forsøger spillereglerne at separere politik og faglighed. Hvis for eksempel SEGES sidder 
på et datasæt som er afgørende vigtigt, så skal der være processer med referater og møder hvor man kan 
gennemskue hvad der bliver sagt og at forskerne har den fulde metode og forskningsfrihed det er deres 
afgørelse. 

Q: 
Så selvom det er interesseorganisationer, stiller i samme kvalitetskrav? 

A: 
Ja, det er faktisk universiteterne der gør det, fordi det er dem der har det metodemæssige 
ansvar og den fulde metodefrihed og det er dem der afgør hvordan de vil arbejde med tingene 
så. 

Q: 
så hvis de får et datasæt fra interesseorganisation så.. 
A: 
Ja, så er det dem der behandler det og vi hverken kan eller vil pålægge dem noget i den sammenhæng, det 
er vigtigt for os at der er uafhængighed omkring den rådgivning vi modtager i sidste ende. Og de spilleregler 
er vi også blevet mere skarpe på nu, ud fra de vi har snakket om med politik og faglighed. 
Q: 
så det går fremad, du håber at undgå flere sager? 

A: 

Ja, vi håber da at mindske det antal sager der kommer. Men også at vi kan få bedre rammer for 
at håndtere de sager der nu kommer. 

Q: 

Som jeg forstår det så er der nogle indbyggede modsætninger som gør det ikke altid… 

A: 
Ja, de overstiger jo ikke de indbyggede fælles behov der er så, for vi fokuserer meget på 
interessemodsætninger, men jeg synes grundlæggende ikke det er interessemodsætninger men 
interessesammenfald, det er at få den bedste viden ind til løsning af problemer. 

Q: 
Så det kunne man sige for at vende tilbage til det første spørgsmål, det er jo dét der er med til at give den 
samfundsmæssige værdi og det er det der kan komme ud af forskningsbaseret myndighedsbetjening, man 
forbedrer nogle samfundsforhold ved at lave politik ud fra forskning. 

A: 
Ja, det er det man får, politik baseret på stærk viden som man ellers vil have svært ved at få. 
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Interview 3: Leder i Fødevarestyrelsen 

Q: 
Du er jo fra myndighedernes side 

A: 
Ja, men jeg har jo også være på universitet i gamle dage, jeg har været på DTU på Statens Veterinære 
Serumlaboratorium i 12 år, så jeg har en forskningsmæssigbaggrund. 

Q: 
Hvorfor skal vi have forskningsbaseret myndighedsbetjening, fra din side? 

A: 
Det skal vi have, fordi vores beslutninger skal baseres på den nyeste faglige viden, og den har vi ikke som 
embedsmænd. Vi har jo flere, inklusiv mig selv, som selv har forskningsmæssig baggrund, men vi har jo ikke 
tid til at følge med i den nyeste forskning. Det vi gjorde før, at det var formaliseret, det var jo, at vi brugte 
vores personlige kontakter og ringede ind til Københavns Universitet eller DTU, hvor vi snakkede om vores 
problemstillinger og aftale møde, men det blev meget ad hoc, og lidt mere uforpligtende for universiteterne, 
så det er en helt klar styrke, den håndtering der nu er på fødevare-og veterinærområdet, altså at vi får den 
nyeste viden præsenteret og nyeste risikobehandling på det her område. Det er helt afgørende for den 
politiske proces at der er viden bag ved. 

Q: 
Når du siger den politiske proces, hvad tænker du så, hvordan er det den forskningsbaserede 
myndighedsbetjening går ind i den politiske proces? 

A: 
Det gør den på den måde, at der er givet et problem med det, om det så er med campylobacter eller hvad 
det nu end må være, så kan man beskrive hvad er risici ved folkesundheden, hvad er sygdommens sygedage, 
er der dødsfald, osv., og så er der alle mulige tiltag, som universiteterne også kan komme med forslag til, 
hvad kan man så i givet fald gøre, og så gør vi så det, som myndighed, at vi knytter penge på sammen med 
de eksperter, vi nu har i erhvervsstyrelsen - så der er fx 3 anbefalinger til hvad man kan gøre, så koster det 
10, 20 og 30 millioner, jamen så er det os der indstiller anbefalingerne i det politiske system, at vi synes vi får 
mest for pengene ved at indstille det. Men politikerne får sådan set alle muligheder at se, hvis der er 3 eller 4 
anbefalinger, så vil det typisk ikke kun være ministeren men også folketinget og fødevare- og miljøudvalget. 
De får også de muligheder der er, med de ressourcer, og så laver vi en indstilling, at ud fra det en samlet 
betragtning så vil vi lave en anbefaling om det her, men politikerne kan stadig vælge. Det foregår på et 
oplysningsgrundlag - både den forskningsmæssige viden og ud over dette, hvilke tiltag man kan sætte i gang. 
Så opstiller vi en indstillet prioritering, det vi kalder for en håndtering.  

Q: 
Den ene ting er det oplyste grundlag, kan man sige at den anden ting er noget med, at det giver mulighed for 
at afveje nogle ting? 

A: 
Det er jo det, at vi gør som myndigheder, og politikere, at der er et problem, man gerne vil have 
løst, og så må man afveje både de statslige omkostninger, det vil sige hvad man har råd til og 
hvor stor effekt det har, hvor vigtigt problemet er. Det er den afvejning, som vi gør som 
embedsmænd, og vi præsenterer disse afvejninger for det politiske system og de kan så vælge. 
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Q: 
Den samfundsmæssige værdi, det er den effekt som eventuelt lovgivningen har på erhverv eller nu nævnte 
du også sygdom, så der forskellige ting kan være konkret værdi. Der er både det underlæggende politiske 
projekt, den måde man demokratisk træffer beslutninger, og så er der den samfundsmæssige værdi, hvad 
kan den være udover det? 

A: 
Så en politisk beslutning kun ikke ene beror på hvad man ønsker politisk, hvilket erhverv man ønsker at 
stimulere og den økonomiske betragtning, man har også fået en beskrivelse af problemet, det nyeste viden 
og hvad mener forskerne man i givet kunne gøre ved det. Så man kan sige, at vi vælger ikke altid den 
billigste løsning, det gør politikerne heller ikke, spørgsmålet er hvor meget effekt man skal have, og det beror 
selvfølgelig også på hvor farlige, hvor stor er truslen, som vi står overfor, fx folkets sundhed eller dyrenes 
sundhed. 

Q: 
Så den samfundsmæssige værdi kan også være øget dyresundhed eller folkesundhed? 

A: 
Ja, man får jo præsenteret al viden på forskningsområdet, de der har samlet den største viden, de 
præsenterer de muligheder, der er, og så må man afveje efter hvad der passer den politiske agenda, og om 
der så er penge til. Penge, det er jo både penge fra finansministeriet, men det kan også være erhvervspenge 
- der ligger den politiske beslutning også, ønsker man at belaste erhvervet mere, eller skal det være 
skatteborgerne, der betaler? Det er jo også en politisk beslutning. 

Q: 
Der er både universiteterne, ministerierne, embedsværket og det politiske system, kan du sige lidt om hvad 
du tænker, at de hver især bidrager med til den forskningsbaserede myndighedsbetjening? 

A: 
Man kan sige, forskernes bidrag er at lave den videnskabelige analyse, syntese, skrive 
problemstillingen, og - ikke altid - komme med anbefalinger til hvad de mener, der skal til, for at 
få en effekt, måske også forskellige niveauer af effekt. Så har vi embedsværket, det er typisk styrelser, 
som modtager en rapport for eksempel, fra et universitet, og så foretager vi så yderligere en 
vurdering af hvordan det sandsynligvis ville kunne virke i Danmark, hvordan vil man gøre de her 
anbefalinger, for det er jo anbefalinger fra videnskabsfolk, som ikke nødvendigvis er praktisk 
gennemførlige eller som behøver noget tydeliggørelse. Det sætter vi så på. Vi tænker over den praktiske 
kontekst og inddrager også hvad det kommer til at koste. Vi laver en form for cost-benefit analyse, det er 
også vores opgave, hvis det fx er 5 anbefalinger, så vurderer vi 2 af dem til at være 
tilstrækkelige nok til at nå den ønskede effekt, og det kommer til at koste sådan og sådan. Så 
vurderer vi også til vores minister om den måde man finansierer det på, om det ligger inden for det 
regeringen gerne vil finansiere på, om det nu er en regering, som har en præference for at det 
skal være skatteyderne, der betaler, eller om det er virksomhederne der betale. Det er jo lidt 
forskelligt, der er ikke nogen som har enten skatteyderne eller virksomhederne, der er forskellige 
prioriteringer afhængigt af hvilken farve regeringen har. Så det sender vi til vores minister, med universitets 
rapport, så man kan se den videnskabelige udredning, og de samlede antal anbefalinger. Så sker der det, 
som regel, at fx sundhedsstyrelsen eller fødevarestyrelsen, at de har anbefalinger med. Det sker også engang 
imellem i den politiske proces, at ministeren forlægger folketingsudvalget; at jeg har fået det fra mit 
embedsværk, så jeg synes, at vi laver de to initiativer, eller det kan være at det kun er et af initiativerne, hvis 
det kun er det, der råd til. Så kan politikerne i oppositionen sige, hvad er der egentligt kommet til notat, og så 
oversætter ministeren alt hvad der er kommet fra universitetet. Så engang imellem er der ønsker om at tage 
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nogle flere af anbefalingerne med. Vores rolle er altså at konkretisere det, hvor vi laver en 
risikohåndtering, hvor vi får vurdering fra universitet og så laver vi en håndtering af den. Der 
tager vi de praktisk mulige hensyn og tager også hensyn til hvor meget effekt får vi for de udgifter, der vil 
være til forskellige initiativer.  

Q: 
Det er jo hele processen, og du har tydeliggjort de forskellige kompetencer i de forskellige systemer 

A: 
Hos os har vi brug for nogle, der kan forstå hvad videnskabsfolkene skriver, det vil sige, at vi 
skal have nogle på med en naturvidenskabelige uddannelse, det er primært dyrlæger, mikrobiologer, 
osv., hvis man taler om fødevaresikkerhed og dyresundhed. Så skal vi også have nogle jurister, så hvis de 
anbefalinger og det vi vil sende videre, kræver lovændring, det gør det jo ofte, det er tit en form for 
regulering, så har vi juristerne til at informere om det kræver ændring af lovgivning. Hvis det gør det, skal det 
tages op i folketinget, det tager lang tid at få en ny lov, måske halvandet til to år, eller vi kan klare det med 
en ændring af en af de bekendtgørelser vi har, så tager det måske max et halvt år. Det kan også være, at de 
to initiativer vi anbefaler videre slet ikke kræver regelændring, og der ligger et vigtigt juridisk arbejde til 
politikerne, det her kræver ikke regelændring, det kræver en finansiering, og hvis I er villige til at bruge 
skatteyderkroner eller erhvervspenge, så kan I sætte det i værk med det samme. Eller hvis det kræver en 
bekendtgørelse, så tager det måske et halvt år, hvis det kræver en lov, så tager det måske halvandet til to år. 
Det er samlet hvad vi gør.  

Vi arbejder med fire ben, plejer vi at sige, når vi får nye medarbejdere ind. Sådan en sag, som går til 
departement, den skal være belyst fagligt, det kan være natur, mikrobiologisk fagligt eller 
hygiejnemæssigt fagligt, så skal den være juridisk behandlet, hvad er det for en juridisk 
mulighed, det kan være flere muligheder og så skal den være økonomisk behandlet - hvad 
koster det, hvordan kunne man foreslå at skaffe penge til det, og så er der til sidst den politiske, 
som så er os, der fortæller ministeren, hvad de kunne de andre partier forventes at mene om 
det. Vi kører sagen færdig til ministeren.  

Først tager vi udgangspunkt i forskning, og laver så en konkretisering af anbefalingerne, nogle gange skriver 
vi dem sammen, hvis der er nogle af anbefalingerne der passer sammen. Så kommer det juridiske om 
lovændring, så det økonomiske og så det politiske billede, plejer vi at kalde det.  

Q: 
Hvad tænker du er fordelen ved forskningsbaseret myndighedsbetjening? 

A: 
Fordelen er, at så bliver det tydeligt at se for alle beslutningstagere, hvor er adskillen, hvor er det rent politik, 
hvordan kan man foreslå det her, og når man foreslår noget, er det eneste mulige. Så man får som 
beslutningstager - og det er jo ikke os som embedsmænd, det er jo politikerne - en indstilling fra regeringen, 
at vi kunne godt gøre sådan og sådan, og det koster det her, og det ville have en rigtig god indvirkning, men 
der er faktisk også andre muligheder. Der kunne jo godt være en opposition, som synes, at det ministeren 
foreslår er for ambitiøst eller det modsatte, at vi må gøre noget mere. Så kan politikerne går ned i det 
materiale. Det kan også være, at de - ofte har de jo ikke tid til det - synes det er for lidt og for svagt, og så 
går sagen så tilbage til os. Så nu er der politisk ønske om at vi skal gøre mere ved det problem, det kan godt 
være at vi skal reducere campylobacter i kyllinger fra 90% til 40%, det ville have en god effekt på antal 
sygedage, men man ønsker stort set politisk at det skulle være 0%, at det skal helt væk, og så kan der vel 
godt komme faglige forslag med fx at vi skal vaske det i klor eller et eller andet. Så kommer den politiske 
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dimension ind - vil man det, det ville virke, og det er heller ikke særligt dyrt, men politisk ønsker man det nok 
ikke. Så kommer der en ping-pong frem og tilbage.  

Q: 
Det er på et oplyst grundlag, at der bliver taget beslutninger. Kan man også sige, det her med armslængde-
princippet, at den forskning, der ligger, er adskilt fra den håndtering, I giver. 

A: 
Det er sådan, at vi ikke kan, som embedsmænd, sige til forskerne, at vi gerne vil have en bestemt løsning, 
det ville være nyttigt, det kan vi ikke. Det foregår på de måde, at vi stiller konkrete spørgsmål, og så bliver 
det sendt, og så kan det være, at universitetet ikke har forstået det eller at vi har udtrykket os for uklart, og 
så er der en dialog frem og tilbage, så vi er enige om, hvad spørgerammen er. Så sætter vi en frist, og så 
kommer der et svar. Hvis det er sådan, at vi ikke kan forstå det, så kan vi godt stille ekstra spørgsmål, og det 
kan også godt være, at når vi forstår det og vi skal beskrive det til ministeren, at så kan ministeren ikke forstå 
det. Vi har jo en del faglige blandt os, som sagtens kan forstå det, så går der spørgsmål tilbage til 
universitetet, det her, kan det ikke uddybes lidt, det forstod vi ikke helt. Så vi kører lidt med, at man godt kan 
stille spørgsmål og få svar, og så er det det.  

Q: 
Der er en række fordele ved det, nemlig det oplyste grundlag, uafhængige faglig behandling af muligheder, 
at man kan stille flere muligheder op, uanset hvad samfundet vil bruge/har råd til, men kan der være nogle 
ulemper ved forskningsbaseret myndighedsbetjening?  

A: 
Ja, det kan der godt, fordi det kræver jo også, at universitetet har nogle medarbejdere, som for det første 
skal lave det inden for en given tid, der er der mere nogle ledelsesmæssige udfordringer på universitet, som 
ikke er vandt til det, for forskere har travlt og er ude og rejse, osv., så man skal have et beredskab af 
forskere, som kan svare, for nogle gange er der ikke engang en måned til at lave det - der er måske 2 dage, 
eller 14 dage, osv., men det er jo noget ledelsesmæssig, det ved du også udmærket, så skal man sørge for at 
der er professor og nogle lektorer hjemme, som adjunkt kan svare på det nogenlunde hele tiden, men bortset 
fra det er der også nogle udfordringer i - tror jeg - også ledelsesmæssigt, at man er utilstrækkeligt 
forskningsmæssigt opdateret på de områder, som rådgiver i. Det er jo også vigtigt, for når der kommer en 
risikovurdering, som resumerer den nyeste forskning, så skal det jo gerne være, at den er belyst hele vejen 
rundt, og man er opdateret forskningsmæssigt, for det er klart, hvis de tiltag, som bliver anbefalet, 
eksempelvis koster erhvervet mange penge, så vil de jo også have eksperter, som kan spørge nogle andre 
eksperter, eventuelt i udlandet - det har vi oplevet nogle gange, mest på miljøområdet, men også 
sundhedsministeriet har oplevet det.  

Så erhvervet gør det typisk, spørger nogle andre eksperter i Sverige, England, det kunne også 
være et andet universitet i Danmark, og så har de en anden holdning, og så kommer der en lidt 
uheldig situation, at det er ok for nogle, mens andre er mere kritiske, at det ikke vil virke 
tilstrækkeligt. Men det er svært at sige det imod, for forskere har jo også den mening, de har, så 
spørgsmålet underbygger den. 

Q: 
Den viden, der skal komme frem, skal være den nyeste og bedste, det skal være afbalanceret 

A: 
Det bliver jo reguleret ved at have indordnet en rammeaftale, som vi eksempelvis har med Københavns 
Universitet, som dækker ministerieområdet i Aarhus, København og DTU. Så er der ydelsesaftaler på 
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institutniveau, på områdeniveau, typisk. I rammeaftalen står der helt overordnet en masse gode ting, men 
faktisk også, at universitet er forpligtet til at levere den nyeste viden - hvis de ikke har den nyeste viden, så er 
de forpligtet til at kontakte andre. Det er en stor udfordring, at universitet skal indrømme, at de ikke har den 
nyeste viden, de er nødt til at kontakte andre. Jeg er ikke i tvivl om, at hvis man sidder som forsker på et 
område, som man underviser i, men ikke rigtig forsker i, så ved man nogenlunde hvad der foregår, men man 
er ikke helt opdateret, så kan man godt skrive noget om det alligevel, men man skal måske også henvende 
sig til en kollega, som er helt up to date med det. Der ligger et ansvar på universitetet, at man sørger for, 
hvis man ikke selv har den viden, at man sikrer sig den ved at tale med en kollega fra et andet universitet 
eller fra udlandet, for ellers bliver systemet sårbart. 

Q: 
Det var så for universiteterne, men er der noget for jer, som kunne være en ulempe? 

A: 
I gamle dage, så havde vi Statens Veterinære Serumlaboratorium, Danmarks fødevareforskning hed det også 
på et tidspunkt, det som nu hedder DTU Food, det var under ministeriet, det var lidt nemmere. Så sad vi jo 
sammen omkring et bord, hvor vi tog fat i de udfordringer vi har, og så kunne forskerne komme med forslag 
til hvad de kunne gøre ved det, og så sad vi og drøftede det. I langt hovedparten af sagerne, er det det 
samme, der kom frem. Det er lidt mere smidig med embedsmænd, fordi så kan vi godt lave noget mere 
brainstorming uden at det er skrevet på et papir, selvfølgelig. Men så bliver det også uklart hvor rådene 
stammer fra, og har vi ligesom sagt, at der kun må komme to anbefalinger i stedet for alle anbefalinger. Det 
kunne kritiseres på den måde, det er derfor, at det er lavet om, at man ønsker at adskille risikovurdering fra 
risikohåndtering. Man har lagt vægt på uafhængigheden af statslige embedsmænd, af det politiske 
system. Det er en rigtig god beslutning. Jeg er ikke sikker på, at der i de fleste konkrete 
problemstillinger, at det har haft en betydning.  

Q: 
Kan man sige, at adskillelsen også skaber en eller anden form for transparens med roller om hvem der gør 
hvad, så man måske kan undgå andre ulemper? 

A: 
Det gør det selvfølgelig. Der er ikke så mange lande, der har det samme system som vi har, på det 
fuldstændig adskilte. De fleste har det, hvor det er en søsterorganisation inden for sammen ministerium, 
måske er det samme ledelse, som på den måde laver det. Nu ændrer struktur sig jo hele tiden, men det er 
ikke flertallet af landene i Europa der har det, det er 28 lande mig bekendt. 

Q: 
En ulempe for jer nu, er at det er lidt mindre fleksibelt set fra jeres synspunkt i forhold til at tingene til at ske, 
det bliver lidt mere tungt fordi det er adskilt. 

A: 
Det gør det jo, vi har aftaler med givet universitet og institut, det er ikke givet, at det er det institut, der ved 
alt om de udfordringer, der er. Set fra vores synspunkt var det jo enklere, hvis vi kunne shoppe rundt og sige, 
at vi har x millioner til forskningsbaseret myndighedsbetjening, og vi ved, at der sidder en rigtig god 
forskergruppe på Aarhus Universitet, og der sidder også en på KU eller på Aalborg, så vi spørger dem i stedet 
for, men på den anden side så kan man også sige, at det ville være nemt, og så kunne man også få viden, 
men der ligger jo også en bias i, at det er os myndigheder der vælger konkret hvem vi vil have til at svare på 
det, så det kunne man også blive skudt i skoene af. Så set fra vores synspunkt, et større samarbejde mellem 
universiteterne, det ville nok være det mest optimale, hvor universiteterne bliver bedre til at involvere 
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hinanden - men det har også noget med pengene at gøre, for så skal pengene jo fordeles. Der er noget 
ledelse i det også.  

Men generelt vil jeg sige, langt, langt mere, 99% af de spørgsmål vi har, som enten går til Aarhus Universitet 
når vi taler om fødevare- og veterinærområdet, eller DTU, der kører det bare uproblematisk og vi har 
igennem de sidste fem-seks år, efter 2008 hvor der var universitetsreform, haft et meget godt samarbejde. 
Efter universitetsreformen skulle der lige ske en tilvænning, når man førhen sad rundt om et bord og 
mundtlig gav opgaverne, og så kom der svar tilbage, nu skal man også være rigtig god til at formulere 
sine spørgsmål, så de er klare og lette at forstå, og giver en entydig mulighed, så det ikke er alt 
for uklare spørgsmål, og det er noget som vi stadig ikke har lært 100%.  

Sådan som det er, så er jeg ikke i tvivl om at det er en fordel for det politiske system, at der er en adskillelse 
af håndtering og vurdering. Det er også en fordel for universiteterne, at de sædvanligvis ikke bliver trukket 
ind i det politiske spil, det gør de kun i de omfang, som sagt, hvis de kommer med en risikovurdering, som 
bliver udfordret af andre eksperter. Så bliver det indviklet og forvirrende for det politiske system. Det er en af 
de omkostninger, der er, og universiteterne må så være endnu bedre til at spørge kollegaer på andre 
universiteter, hvad synes I om det her? 

Q: 
Det du siger, er at sikre den faglige substans, også i forhold til at komme hele vejen rundt 

A: 
Ja, man kunne godt undgå at de organisationer, som føler sig trådt på med givent politisk initiativ, at de får 
fat i eksperter, som er anerkendte eksperter, som ser risikoen eller anbefalingen på en lidt anden måde. Så 
det tror jeg godt at universiteterne kunne være lidt bedre til at kontakte hinanden. Det er der ikke tradition 
for, men det kunne man da godt gøre - det står jo i rammeaftalen at man skal gøre lidt mere, for jeg tror ikke 
det er rart for et universitet at blive betvivlet på sin faglighed. Man kan se på CBS som har haft den her 
rapport for bæredygtigt landbrug, det er ikke nogen rar situation at være i. Vi har haft nogle fra Aarhus 
Universitet med pattegrisedødelighed, hvor initiativet var at reducere pattegrisdødeligheden, hvor der også 
kom kritik fra meget anerkendte forskere, både i indland og udland, og det var en ubehagelig situation for 
Aarhus Universitet, men også for os - for forskerne, som bidragede til risikovurderingen med de anbefalinger, 
at man godt kunne sige at der kunne også være to eller tre ekstra anbefalinger, som er lige så fornuftige, 
ikke for at erstatte de andre, men det var ikke helt fyldestgørende besvaret. Det, de har udeladt har nok 
kostet mindst eller noget, der kan være forskellige ting. Det beskytter egentligt også universitets 
uafhængighed og faglighed at man forsøger at få det afdækket hele vejen rundt, hvis man er i tvivl.  

Q: 
Hvis du skulle se frem i tiden, hvad tror du så bliver det vigtige fremadrettet? Hvordan er det om fem år? 
Hvor bevæger vi os hen? 

A: 
Der er ikke noget politisk ønske, vi har heller ikke noget ønske, om at lave om på adskillelsen af 
risikovurdering og risikohåndtering. Det tror jeg ikke - det vil forsætte. Det er meget stift at have en 
rammeaftale med et universitet år efter år, universiteter bevæger sig også med forskningsprioriteringer, og 
det er jo ikke sikkert at universiteternes forskningsprioritering helt har den sammen fællesmængde med vores 
behov, hvis man ser 5-10 år i fremtiden. Det tror jeg er udfordringen, og det er også noget, der bliver talt om 
i forbindelse med rammeaftaler. Vi har ikke nødvendigvis nogen speciel løsning på det, men vi skal sørge for, 
at der er en fællesmængde med det universitet kan, og deres forskningsprioritet skal levere den viden, og så 
med vores behov. Det bliver også en udfordring, for universiteterne for færre penge, og er så nødt til at 
skære forskningen til der, hvor der nu er forskningsmidler at få. Det er ikke sikkert, at der på de områder, 
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hvor man kan søge forskningsmidler og stimulere forskningen, at de nødvendigvis er de områder, som vi også 
gerne vil have svar på. Det tror jeg bliver fremtiden udfordring. 

Q: 
Så den faglige udvikling og de forskellige behov for ministeriet og myndighedernes side… 

A: 
Det er jo i virkeligheden der, at man kan søge penge. Det er den vej, I går, det er I jo nødt til. De kan jo i 
nogen sag godt bevæge sig væk fra hinanden, det er ikke nødvendigvis at det er sammenfaldende. 

Q: 
Det står også i aftalerne, at de aftaler konkurrenceudsættes, er det tænkt på nogle af de problemer? 

A: 
Ja, det har vi jo nu gjort. Det er lige i øjeblikket med det veterinære beredskab, og det kommer an på hvad 
det er for en regering, det er meget et politisk spørgsmål om hvor meget man vil konkurrenceudsætte. Men 
en form for større samarbejde mellem universiteterne, det tror jeg vil være ønskværdigt. Hvordan det skal 
være, det ved jeg ikke, for jeg er ikke med til at strukturere, det interesserer mig heller ikke så meget.  

Men et større samarbejde med fx din mikrobiologiske baggrund, så er der dygtige mikrobiologer på DTU Food 
fx, og der er sikkert også nogle dygtige i Aarhus, dem kender jeg dog ikke noget til - så man kunne på en 
eller anden måde lavet noget, hvor I laver forskningsbaseret myndighedsbetjening sammen, fordi 
bevillingerne bliver færre og færre. Det er selvfølgelig politik det her, hvor meget man vil gøre ud af det, men 
universitetet må også have en interesse i at de skal samarbejde - det der er udfordringen i det, er pengene. 
Hvis man skal involvere andre universiteter, så skal man aflevere nogle penge til dem også, og det er jo ikke 
nemt, og hvordan gør man det ad hoc? Der er en masse praktiske ting, men jeg tror at det er i den retning vi 
bevæger os. Der er nogle forskellige udfordringer, hvordan universiteterne får økonomien på plads, og 
forskningsprioritering, hvor er forskningsmidler, og er de ikke sammenfaldende med dem vi har, så må vi se 
en større fleksibilitet i rammeaftalerne. Om det er en konkurrenceudsættelse af et område, det giver ikke 
nødvendigvis fleksibilitet, det betyder bare, at man kan flytte pengene et andet sted hen, eller få den samme 
ydelse billigere. Det er selvfølgelig fleksibilitet i den forstand, at man flytter det, det er det, vi prøver nu med 
det veterinære beredskab, men det kunne også være et ønske om et større samarbejde mellem 
universiteterne.  

Man kunne godt overveje at gøre det på en anden måde. Man kan sige, hvordan kan man strukturere det, så 
de tre førende universiteter i Danmark kan arbejde sammen, og selvfølgelig også få noget økonomi i det. Men 
du kan også godt forestille dig, at det ikke er nemt i praksis, når der er fakultetsdirektører, 
universitetsdirektør, institutdirektør, og jeg ved ikke hvad, som skal enes og passe sammen. Fra vores side 
ville det være dejligt, at vi kunne sige, at vi har et problem og en pose penge, vi ved, at der er tre 
universiteter i Danmark, der arbejder med det her, så vi sætter jer sammen, og kommer med en 
risikovurdering med forslag til os. Så må I så selv fordele pengene, afhængigt af hvem der trækker mest på 
det. Det ville være fint for os, det er nok ikke så nemt for jer på universiteterne at gøre det i praksis. Jeg tror, 
at det er sådan, det vil bevæge sig hen mod, jeg ved dog ikke hvor hurtigt.   

Q: 
Rammeaftaler: Det er rigtigt vigtigt at samarbejdet, der foregår mellem myndighederne og universitet 
fungerer godt. Du er vel bekendt med de her typer aftaler eller hvad? 

A: 
Jeg er mest inde ved miljø-og fødevarestyrelsen ved DTU, det er primært det jeg har info om.  
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Q: 
Ja, men det er sådan set det samme, der står i. 

A: 
Vi har en ydelsesaftale, som ikke er hemmelig, kan man sige - den kan du også få. Fødevarestyrelsen har en 
ydelsesaftale med DTU Food og en med DTU Vet, og vi har faktisk også en med Århus Universitet. Den 
beskriver nærmere, hvad vi vil have instituttet til at gøre i praksis i de kommende år, og hvad vi forventer af 
instituttet.  

Q: 
Det her samarbejde, det er jo rammeaftalerne, der laver rammen om samarbejdet, men der er en masse ting, 
som når man læser sådan en rammeaftale, hvordan det egentligt fungerer i praksis - fx sådan noget som det 
her, der handler om den økonomiske ramme. Der står, at parterne er enige om at udvise fleksibilitet i forhold 
til den forventede anvendelse af den økonomiske ramme, i tilfælde af pludselig opstået andre uventede 
begivenheder. Jeg tænker lidt, at det er ligesom en beskrivelse af noget, at det, der er i rammeaftalen er 
formalia, det formelle, men der må også være en masse praksis. 

A: 
Det er det, der mere står i ydelsesaftalen, konkret hvordan man gør. De beskriver så hvilke ydelser, de skal 
levere inden for de kommende år - det giver lidt sig selv. Men der er også - jeg kender ikke Food så godt, jeg 
kender mest Vet, men det er sikkert det samme i Food. Hvis der så kommer kriser, og det veterinære 
beredskab oplever, at der kommer svinepest eller fugleinfluenza, osv., jamen så skal universitetet kunne 
levere den diagnostik og forskningsbaseret myndighedsbetjening, som vi ønsker, dvs. at de ville blive nødt til 
at nedprioritere andre opgaver på universitetet i sådan en situation. De bliver nødt til at ophøre noget 
forskning og hvad de ellers ville kunne gøre, i en periode. Det er det, der primært menes med fleksibilitet, 
hvis der pludseligt kommer en krise. Sundhedsstyrelsen har en lignende aftale, hvis der pludseligt fx kommer 
ebola i Danmark, så kan de jo ikke fortsætte med at have en stor forskning i tuberkulose - de bliver nødt til at 
gøre noget, for at fokusere på forskning til krisen. 

Q: 
Du tænker, at det mest har noget at gøre med noget akut? 

A: 
Ja, man kan jo ikke i løbet af kort tid sige, at nu har vi sådan set ikke brug for mikrobiologer længere, nu har 
vi kun brug for parasitologer. Hvis det var den trend, der var - det kan man ikke. Hvis vi sagde, at vi ikke ville 
betale for mikrobiologer, kun for parasitologer - det kan man ikke. Det går altså mest på at der er en eller 
anden fare, en akutsituation. Der kan man trække på hele universitetet, og så finder man ud af en økonomisk 
kompensation bagefter, og det er os, der har retten til at sige, at nu har vi en krise, så derfor skal vi bruge 
alle de ressourcer, som I har, og det kan de ikke sige nej til. Det skal selvfølgelig være en egentlig krise, og 
så må man bagefter komme med en økonomisk kompensation.  

Det er det, vi kalder for beredskaber, om det så er fødevare beredskabet, veterinær beredskabet, osv., når 
der kommer kriser på den måde.  

Q: 
Så det dækker ikke over, hvis ministeren pludseligt er kommet i uføre? 

A: 
Nej, det betyder, at så skal universitetet måske lave tre risikovurderinger - men det vil jo ikke rykke så meget. 
Det er betydeligt belastende for måske to forskere, fordi de pludseligt skal lave nogle udredninger i løbet af 
to-tre dage, og arbejde over, og arbejde i weekenden, men det er ikke noget, der rykker væsentligt ved det. 
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Det bruges kun når der fx er en alvorlig fødevarekrise eller noget lignende, hvis der var et 
udbrud af husdyrsygdomme, så ville det være en situation, hvor man er nødt til at prioritere. 
Ikke fordi at universiteterne ville gøre det, men hvis det ikke stod i ydelsesaftalerne, så ville 
universiteterne godt kunne sige, at de kun har aftalt og skrevet under på, at de leverer i to år inden for et 
bestemt område, fx svinepest - men vi har brug for 150 år, så ville de kunne sige, at de kun har aftalt 2 år, så 
vi leverer ikke mere - I må finde på noget andet. Det ville et universitet jo heller ikke gøre, men derfor er det 
alligevel godt at få det formaliseret, så der ikke er nogen tvivl om, at hvis det er en særlig situation, så kan 
man prioritere.  

Der står i ydelsesaftalen, at det er veterinærdirektøren, der beslutter, at nu har vi en krise, og jeg 
beder veterinærinstituttet på DTU om at lave alle de analyser, der kommer ind. Hvis der fx kommer svinepest, 
20-25.000 i løbet af få dage, som modtages og testes, om det så er PCR eller ELISA - det er jo klart, at det er 
en voldsom belastning, som man slet ikke har mandskab, men så må man jo trække på andre enheder. Det 
foregår på den måde, i praksis, at der er med i ydelsesrapporteringen, at universitetet - det er altså DTU i det 
her tilfælde - en gang om året laver en beredskabsanalyse, de har jo laboranter, de har nanoinstituttet, og de 
andre institutter, som så har en uge hvor de bliver genindkaldt og så gennemgår de teknikker og procedurer, 
og så er de tilstrækkeligt parat til en krisesituation, til at blive tilkaldt.  

Q: 
Hvis det er mindre ting, så er det inden for den økonomiske ramme, at man flytter rundt på ting, og hvis det 
viser sig, at der er noget, som er mindre end en stor krise og større end de normale ting, hvad gør man så? 

A: 
Så foregår det på den måde, at der er chefstyregrupper mellem fagpersoner her og så instituttet, 
og så mødes de, det er typisk kontorchefer, to eller tre gange om året, og de kan også mødes 
akut, hvis det viser sig, at der pludseligt er brug for mange genomsekventeringer på salmonella eller på 
MRSA, jamen så er det en ny situation, og så prøver man, at se på at vi har sat fx fem projekter i gang, som 
vi har på DTU Food, og hvis vi vil have lavet alt det her med salmonella eller MRSA, så bliver vi nødt til at 
udsætte to af projekterne - så er vi med til at sige, at ud af de fem, I skal lave i år, så kan I enten ophøre 
med dem, eller udsætte dem til senere. Det er en dialog mellem universitet og os, hvor vi siger, at vi har de 
her nye opgaver med genomsekventeringer, og så siger universitetet, at det tager så og så lang tid - og så 
spørger vi, hvad betyder det så? Det betyder så, at vi bliver nødt til at lukke, halvere eller udsætte et andet 
projekt, og så snakker vi sammen om hvilket projekt der bedst kan tåles at udsættes til næste år. Der prøver 
vi altså at finde en fælles prioritering af det.  

Der er det vigtigt at man kan samarbejde, og som person have respekt for, at hvis universiteterne siger, at 
det kan de ikke nå, uden at skulle prioritere noget væk. Det skal vi have fuld forståelse for, kom med et 
forslag og laver vi den prioritering om hvad vi skal undvære i en periode. Det kræver jo ikke nye kompetencer 
eller flere laboranter, det bliver bare lidt ændringer af de opgaver, de får.  

Det sker i fredstid, det kunne fx være inden for dit område, hvis det viser sig, at svenske forskere har lavet en 
undersøgelse af polsk kød, og det viser sig, at der findes meget salmonella i polsk fjerkrækød, og vi har ikke 
undersøgt meget herhjemme, så kommer der politisk ønske om, at det skal vi da også undersøge. Så gør vi 
det, og det kan så godt rykke på det som DTU Food har planlagt, hvis vi siger, at de skal lave 2.000 
campylobacterundersøgelser ekstra fx, og så kan de så sige, at det kan de godt, de har laboranter og udstyr 
til det, men så er der noget andet der skal rykkes. Det foregår ikke hver dag, men det foregår flere 
gange om året. Det er kun ved helt store kriser, at alt andet ophører for at fokusere på krisen.  
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Q: 
Hvad tænker du med det her konkurrenceudsættelse? Den mulighed, der forelægger, at man kan gøre det, 
hvordan tænker du, at det påvirker samarbejdet? 

A: 
Det første gang, at det er sket, at der er kommet en konkurrenceudsættelse siden universitetsloven blev 
ændret i 2007, så jeg tror at universitet, DTU, blev overrasket, det er ikke noget man har forsøgt i 10 år, og 
pludseligt er det noget som ministeriet og ministeren ønsker. Der bliver man selvfølgelig overrasket, og så 
kommer der nogle almindelige reaktioner, om vi ikke har gjort det godt nok - er I utilfredse med os, osv.? Der 
er en udfordring i samarbejde, det er jo meget menneskeligt, når nogle siger, at du gjorde det hertil, men vi 
vil gerne se om andre kan gøre det bedre for de samme penge, eller billigere, hvis det er det, der er opgaven, 
der bliver man lidt skuffet, det er meget menneskeligt. Det er altså det, der er udfordringen. Det her med 
DTU har været drøftet længe over et års tid, at det godt kunne være den vej, det ville gå, at der ville blive 
ønsket en konkurrenceudsættelse. Der har DTU’s ledelse også være meget gode til at sige, at det ikke har 
noget at gøre med konkrete samarbejde, vi er glade for det samarbejde vi har med dem, og det tror jeg er 
vigtigt når man konkurrenceudsætter et område, hvor man har et meget nært samarbejde, at det ikke har 
noget med enkelte institutter eller forskere at gøre, at de ikke gør det godt nok. Det kommer nok til at blive 
brugt mere i fremtiden 

Q: 
Så formålet er at gøre det billigere og bedre for de samme penge? Eller for at synliggøre, hvad muligheder 
man har? 

A: 
Ja, der kan jo være begge muligheder, det vil sige, at man vil reducere rammen, og så vil der være nogle, der 
kan levere den samme indsats. Det vi har gjort, med konkurrenceudsættelse på veterinær beredskabet, det 
er sådan set den samme ramme, hvor vi selvfølgelig gerne vil have det, vi får nu, men også gerne mere. Det 
er en situation, hvor vi skal vurdere, om vi kan få mere for de samme penge, og det er jo spændende. 

Q: 
Hvis det bliver mere normalt at der konkurrenceudsættes, hvordan kan det påvirke samarbejdet? 

A: 
Hvis nu Københavns Universitet pludseligt blev konkurrenceudsat, nu har vi samarbejdet siden tidernes 
morgen, jamen er det så ikke godt nok? Det må man håndtere og der er et politisk ønske om 
konkurrenceudsættelse, ligesom der er udlicitering på den politisk dagsorden, og så skal vi jo bare have det til 
at ske på en ordentlig måde, og sige, at det ikke er noget personligt, det er blot et ønske, der er for tiden, at 
der skal være udlicitering om konkurrenceudsættelse af ydelser, hvor man siger, hvor får man mest muligt for 
pengene? 

Q: 
Kan man sige, på en måde, at det her med at konkurrenceudsætte kan gøre det mere gennemskueligt? At 
det viser transparens? Gør det mere synligt for offentligheden, hvad det er man prioriterer? 

A: 
Det har du jo sådan set ret i. Det har vi fundet ud af, at når vi nu skal lave konkurrenceudsættelsesmateriale, 
det skal være meget mere detaljeret end en rammeaftale eller en ydelsesaftale, fordi der skal laves en 
kravsspecifikation, ligesom at man skal udbyde et nyt IT-system, så alle ydelser skal være nøjagtigt beskrevet 
og hvordan vi vil evaluere et svar. Så på den måde får man mere transparens i ydelsen, og man får også at 
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se, om man får noget ekstra end det vi kræver, som minimum? Så det giver mere transparens. Det er et stort 
arbejde for ministeriet og styrelser at udarbejde materialet, men det giver en transparens i hvad man får. 

Q: 
Man kan også sige, at når man først har gjort det én gang, så har man allerede skabt en platform, så man om 
fx fem år gør det igen, så kan man tage fat i det og se om man er blevet klogere - så det er ikke sikkert, at 
man skal starte forfra. 

A: 
Ja, man får jo noget erfaring, så det bliver nemmere anden gang. Jeg er sikker på, at hvis miljø- og 
fødevareministeriet på et senere tidspunkt ønsker at konkurrenceudsætte nogle andre dele af 
rammeaftalerne, så ved man hvordan man skal gøre det, og hvordan man skal involvere jurister og 
fagpersoner. Jeg tror også, på den anden side, at nu når det her er gennemført, uanset hvilket universitet der 
vinder, så vil det også stimulere universiteterne til at være endnu mere skarpe på at kunne levere, og 
fokusere på, at man nok bliver konkurrenceudsat igen, så derfor vil man gerne vinde igen om fx fem år, så 
man er tunet ind på at levere en god ydelse, en sikker ydelse, så man kan få det prioriteret, for når det er en 
opgave, man har haft i 10 år, så tager man det måske som en selvfølge, at man har opgaven. 

Q: 
Så det er jo også en virkning af konkurrenceudsættelse. 

A: 
Ja, det er jo et konkurrenceelement, at man kan tabe en opgave. Det er sundt. Man bliver mere fokuseret på, 
at den opgave er vigtig for universitetet. Man bliver fokuseret på at levere hele tiden, og være klar over, at 
om fem eller otte år, så kan man blive konkurrenceudsat igen, og vi vil vinde igen - det er en klar 
ledelsesbeslutning fra dekanen eller rektoren, det tror jeg betyder noget. 

Q: 
I den periode, hvor universiteterne har aftalen, og derfor bliver skarpe på at levere det rigtige på den gode 
måde, det skærper deres profil, eller indsats, men kan man også sige, at det trykker dem og at der ville 
komme en eller anden form for magtrelation ind over det (ikke fordi jeg siger, at myndighederne ville bruge 
det som en trussel), som en form for underliggende trussel? 

A: 
Det er svært at sige, men der er jo en kunderelation, for vi betaler for en opgave, så man kan sige, at 
universiteterne er kunder hos os på en eller anden måde. Jeg tror mere, at det er universitetet, der vil være, 
med konkurrenceudsættelse, når det kommer igen, hvilket jeg tror det gør, for der er også andre ministerier, 
som har rammeaftaler, som nok mener, at det vil stimulere at lave konkurrenceudsættelse, til at være oppe 
på dupperne. Jeg tror at i daglige samarbejde, så er det på kontorchefniveau her. Du kender nok Karen Brik, 
hun er på fødevaresikkerhed, og hun har så kontakt til fødevareinstituttet på DTU, med dem der nu sidder 
der, og det har John Larsen med dyrevelfærd, han har meget med DTU Vet at gøre, på det ledelsesniveau, 
institutledere og kontorchef, der er det fagfolk, der diskuterer, der synes jeg ikke, at der er noget. Det er det 
faglige, der er i fokus. Vi yder jo stadig selvom at der bliver trykket på at vores departement, at der kommer 
færre ressourcer til vores ministerium, så leverer vi stadig det vi skal, for vi er jo professionelle. Så er det 
bedre at sige, at hvis vi får færre penge, så er der noget, vi ikke kan levere, så vi stadig kan levere noget 
andet godt.  Det bliver ikke dårligere kvalitet og det giver heller ikke dårligere stemning, det er en ramme, der 
er, og typisk, hvis rammen bliver mindre - og det gør den, den falder med cirka 2% om året - så må man lave 
en prioritering, det gør man så i ydelsesaftalen. Universitet synes selvfølgelig, at de skal lave meget mindre, 
og vi synes, at de skal lave meget mere, og så finder man et kompromis, at i 2018, der kan vi levere det.  
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Q: 
Så det, du tænker med konkurrenceudsættelsen, det er, løsningen på den konkrete opgave i det samarbejde, 
der er, der vil, selvom at det ville kunne konkurrenceudsættes, det, der er i fokus, være at løse opgaven og 
det faglige indhold. 

A: 
Ja. Jeg tror, at hvis der er flere universiteter der bliver udsat for konkurrenceudsættelse, vil de diskutere, om 
de vil byde på den slags opgaver, om det er for besværligt, er det mobil, eller er det vigtigt? Det giver jo også 
prestige, og hvis det passer på deres forskning er det oplagt, jamen så vil universiteterne gerne vinde det her, 
det har der jo ikke været siden 2007, da det blev opdaget, for der er ikke blevet flyttet på en eneste krone, 
og så taber man måske nogle gange fokus - det tror jeg er det væsentlige ved det. 

På dagligdagen mellem lederne i fødevarestyrelsen og ledere på DTU, som er dem vi mest samarbejder med, 
der spiller det ingen rolle. Det gjorde det selvfølgeligt følelsesmæssigt, lige da konkurrenceudsættelsen kom, 
det er jo menneskelige følelser, om de ikke havde gjort det godt nok, osv. Vi vil jo alle sammen gerne gøre 
det godt, det er helt forståeligt. Det kører helt perfekt med DTU, og det har det sådan set gjort hele tiden, 
også efter at vi traf beslutningen om konkurrenceudsættelsen. Vi har haft mistanke om fugleinfluenza og 
mund-og klovsyge, vi kører hver dag og det kører perfekt, der er ikke noget at sætte der - det er meget 
professionelle folk. Selvom at der er en risiko for at det kan flyttes, hvis Københavns Universitet vinder, jamen 
så er der ingen, der mister sit arbejde. Men sådan er det jo både i fødevareministeriet og på KU (og andre 
steder), at der er færre ressourcer, og det behøver man ikke at bekymre sig om, for hvor meget bør man 
realt bekymre sig om noget, man ikke kan gøre noget ved? Udover at gøre sit arbejde godt, og så kan vi 
sådan set ikke gøre mere. Men ledelsen på universiteterne har en udfordring i at skulle vurdere, om det er 
noget de vil eller ikke vil, om de vil prioritere det og sikre, at der er ressourcer til at given en ordentlig 
betjening.  

Q: 
Min sidste del af min opgave handler om, hvad er universiteternes strategiske tænkning og tiltag på område, 
hvorfor vil man, hvad kan det give, hvordan skal man håndtere det og organisere det? Hvad er det for en 
værdi, universiteterne oplever og hvorfor skal de byde på det her? 

A: 
Ja, det synes jeg er relevant, for det kræver en anden organisering, ikke en ledelsesorganisering, det kræver 
et andet fokus for et universitet, end hvis det er forskning og undervisning. I skal passe undervisningen, for 
ellers får I vel problemer, men i forskning har man mange friskred til at blive siddende derhjemme og man 
kan tage til kongres, hvis pengene er der, men når man har forskningsbaseret myndighedsbetjening, skal der 
være nogle i butikken hele tiden, også på nogle områder, hvor man er lidt tyndt besat, og det er jo en 
ledelsesmæssig udfordring, vil vi binde os på det? Det tror jeg er en af de største udfordringer for et 
universitet, om de skal byde på noget.  

Hvis det er nye opgaver, og KU vinder, så er det en stor opgave at få indstillet forskerne på, at der er noget, 
der haster, som hverken er deres forskning eller deres undervisning, og det er en ledelsesmæssig opgave at 
få det på plads - det kan så være, at man vælger, at prioritere det. 

Q: 
Hvis det falder til den side, så bliver det da spændende at følge, hvad er det man skal gøre, for at få det til at 
virke, skal man integrere det, skal man adskillelser, hvordan skal man gribe det an? Den anden ting er, at nu 
har samarbejdet foregået i mange år, og udvikler sin egen praksis, men hvis man starter et nyt samarbejde 
med folk man ikke kender så godt, så skal man ligesom få det etableret. 
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A: 
Ja det er klart, hvis man har haft et samarbejde med et institut i 10 år, mere end 10 år i virkeligheden, så 
kender man personerne, man har tillid til hinanden, og behøver ikke at stille spørgsmål til formuleringerne, så 
opgaverne bliver løst til tiden. Hvis der kommer nye opgaver, så har man tillid til at kunne sige, at vi ikke kan 
nå det, så vi bliver nødt til at skære ned - det er ikke bare en automatrefleks, at man reelt siger det. Det, at 
man kan stole på det, de siger, er vigtigt. Det er klart, at hvis det er et nyt universitet. Der ligger rigtigt 
meget miljøforskning og landbrugsforskning på vores universitet, hvis det bliver konkurrenceudsat på et 
tidspunkt og flyttet til Aalborg fx, så skal de i mine søsterstyrelser også vænne sig til nye folk og hvordan 
bliver samarbejdet med nogle, man ikke kender? Kan det nye universitet, som ikke har prøvet det her før, 
finde ud af det? Er der et godt beredskab, er der forskere, man kan stille spørgsmål til hver dag, som ikke 
sidder i San Fransisco. Det er jo vigtigt for universiteterne at overveje, om de vil prioritere det her. Det er 
stadig inden for forskernes eget forskningsområde, så på den måde er det ikke så anderledes, men der er 
nogen, der begynder at prioritere forskernes tid på en anden måde, og det er jo interessant. 
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Interview 4: Institutleder  

Q:  

Hvorfor skal vi have forskningsbaseret myndighedsbetjening i Danmark set fra dit perspektiv? 

A:  

For at få så godt evidensbaseret [forskningsbaseret myndighedsbetjening], data og 
troværdigheden af myndighedsbetjening er stor. Det er ligesom de dele den forskningsbaseret 
del kan gøre, kan give et løft til rådgivning som jeg ser det, ved at det er meget evidensbaseret, 
og man forstår forskningsresultater fra hele verdenen. Kan give en ekstra troværdighed i forhold til 
hvis COWI kører det eller andre som jo også laver en hel del rådgivning for myndighederne. VI skal ikke 
regne med at vi kun har rådgivning der er forskningsbaseret, myndighederne får rådgivning fra rigtigt mange 
kanter.  

Q:  

Hvad er egentlig forskellen mellem universiteternes og konsulentfirmaernes bidrag til forskningsbaseret 
myndighedsbetjening? 

A:  

Generelt, dem så jeg har hørt - det er måske mest et spørgsmål til myndighederne, da det er dem der er 
aftagere - men dem jeg har hørt især i miljøstyrelsen som har fået [løst opgaver] fra begge sider, siger at det 
faglige niveau er højere, når det baserer sig på forskningsresultater, og det gør man bare mere 
automatisk mere i et forskningsmiljø end i en konsulentvirksomhed. Det er lidt andre data vi 
søger måske og lidt andre måder vi handler dem på end man gør i konsulent branchen. Ikke at de 
ikke kan gøre det rigtigt grundigt og alt muligt andet, men det er på en anden måde det er noget andet de 
får. Så derfor F.eks. i Miljøstyrelsen så ligger de nogle opgaver hos konsulenthusene og nogle opgaver på 
universitetet.   

Q:  

Hvad tænker du så i forhold til et samfundsmæssigt perspektiv, hvad er det så en værdi det 
[forskningsbaseret myndighedsbetjening] giver? 

A:  

Der synes jeg så mere at - der er jo selvfølgelig at det at det er forskningsbaseret og meget meget højt 
niveau – men der har man måske ikke altid brug for som samfund, men det som man har brug for som 
samfund, det er troværdighed. Det er egentligt det og den jeg synes man kan finde på 
universiteterne og netop hvorfor det [Forskningsbaseret myndighedsbetjening] i dag ligger på 
universiteterne er armslængdeprincippet. Der er det sværere at få troværdighed når man 
[myndighederne] beder et privat firma om at lave en analyse for én, som man ofte hører, jamen 
McKinsey, laver det man beder om. Der ligger en højere troværdighed at det er på universiteterne, hvis vi 
passer ordentligt på systemet, både fra universitets side og myndighedernes side.  

Q:  

Så det du siger at det giver den særlige troværdighed at det [Forskningsbaseret 
myndighedsbetjening] er adskilt fra håndteringen af data, at det er adskilt fra hinanden med 
armslængde? 
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A:  

Ja, og så er universiteterne er så store enheder så vi ikke på sammen måde er økonomisk afhængige af lige 
den rådgivning som et konsulenthus kan være. Vi bliver betalt på en anden måde over finansloven og der er 
mere dette armslængdeprincip. Man stiller konkret mindre opgaver til COWI og andre store konsulenthuse. 

Q:  

Og det er så den værdi det [forskningsbaseret myndighedsbetjening] giver til samfundet, at man kan træffe 
beslutninger, der er evidensbaseret?  

A:  

Evidensbaseret [beslutninger] og forhåbentlig så troværdige og uvildige [beslutninger] som 
overhovedet. 

Q:  

Hvor kommer troværdigheden fra? 

A:  

Den [troværdigheden] skal jo ligge i at vi f.eks. har nogle eksperter, nogle forskere så vi ikke 
selv har vinding ud af de her ting og som i at de har en stor integritet i at være universitets 
forskere. 

Q:  

Det er en god pointe, at det [troværdighed] kan gå tilbage til den enkelte forsker. Så når man nu ser på 
forskningsbaseret myndighedsbetjening, så er det jo på en måde tre spillere; universiteterne, myndighederne, 
og det politiske system. Nu har du snakket lidt om hvad universiteterne bidrager med – hvordan ser du at 
ministerierne bidrager til – ikke bare til forskningsbaseret myndighedsbetjening, men også til den værdi det 
gerne skal skabe. Hvad gør ministerierne og hvad gør det politiske system?  

A:  

Faktiske synes jeg at der er fire sider, der er i høj grad også virksomhederne og 
lobbyorganisationerne, der taler meget med ind i dette her [forskningsbaseret 
myndighedsbetjening]. Så det politiske system, det de jo gør er at de prøver at give nogle 
rammer for forskningsbaseret myndighedsbetjening, som er et fireårige program, der giver en vist 
stabilitet, en vis kontinuitet, ved at de har lagt de her opgaver som store klumper, som også giver en masse 
som kan gøre noget, en kritisk masse, der også kan agerer på det her også på længere sigt. Myndighederne 
giver på den måde et længere sigte på de opgaver, som de har brug for og den rådgivning de har brug for. 

Q:  

Det økonomiske, det er det som myndighederne bidrager med? Men også den måde at rammen er sat på? 

A:  

Ja, det at den [myndighedsbetjening] egentlig er forskningsbaseret, det at de her efterspørger, 
den høje værdi og niveau af viden som er baseret på international forskning og selvfølgelig at 
man [universiteterne] også selv har fingere i forskningen, men også at man samler hvad der er 
rundt i verden, det at de efterspørger den del, og ikke bare en konsulentydelse. Dermed sætter 
de [myndighederne] også rammen for det de får. 
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Q:  

Det er så fordelen at man [myndighederne] kan træffe beslutninger baseret på noget evidens. Hvad tænker 
du, kan der være nogle ulemper, i relation til der hvor du sidder, ved at I laver forskningsbaseret 
myndighedsbetjening? 

A:  

Nåh ja, der kan være ulemper fra begge sider. Fra myndighedernes side, så kunne de måske bedre 
tænke sig selv at have pengene, og hvert år give dem til specifik til nogle opgaver eller 
konsulenthuse, men de ville så miste troværdigheden. For os er det selvfølgelig ulempe at det er en så 
politisk ting, i stedet for de andre midler, og der er meget meget bevågenhed omkring de myndigheders 
opgaver. Hvis det ikke falder erhvervet tilpas, kommer der en masse presse bevågenhed og 
politisk bevågenhed. Politikerne føler måske at de skal agere i en pressestorm. Sådanne ting gør 
det arbejdet anderledes – det gøre det også meget spændende. Det er en helt anden måde, 
økonomimodel, end dem der er meget mere, at vi har de her kurser og uddannelser over årene, så skal vi 
selvfølgelig have nok studerende, men det er en anden ageren. 

Q:  

Så det du siger er at myndighederne, kan også komme i en situation – og I [universiteterne] kan komme i en 
situation – hvor der kommer så meget hurlumhej i pressen omkring nogle konkrete sager? 

A:  

Ja, det er derfor at jeg siger at der er flere end universitet, myndigheder, politikere. For der er 
også mere end det, det fjerde ben, som er erhvervet, som er ekstremt vigtige i de her ting 
[forskningsbaseret myndighedsbetjening], fordi meget af den rådgivning og den regulering som 
myndighederne laver, påvirker erhvervslivet inden for de her ting. De har en stor stemme, 
ønsker en øget transparens, og øget indflydelse på de her ting.  

Q:  

Så erhvervet spiller også en rolle kan man sige i relation til at bringe sager op i pressen? 

A:  

Ja, det er en ting. Men helt klart også at de [erhvervet] påvirker politikerne, i rigtig høj grad, de påvirker 
styrelserne, og de prøver selvfølgelig også at påvirke universiteterne, men der har de ikke helt så nem 
adgang. 

Q:  

De omkostninger, der kan være for jer [universiteterne], er det at der er nogle at der stiller spørgsmålstegn 
ved jeres faglighed? Eller hvad er det der koster noget? 

A:  

Det er jo kun meget fint, man kan sige at de kan stille spørgsmålstegn ved de konkrete 
vurderinger vi er kommet med eller et eller andet. Og det synes jeg egentlig er ganske udmærket. Det 
må folk gerne. Vi går mod mere og mere [åbenhed] – vi lægger vores rådgivning mere frem – så folk kan 
komme ind og stille flere spørgsmål til det. Det er det der er meningen med de nye aftaler [rammeaftaler] 
…..Det andet er måske mere at det er politiske udsat, altså som vi kan se på konkurrenceudsættelse, der er 
nok mere sådanne ting, der gør det anderledes, der er egentlig ikke forskel på vores forskningsstade, 
på vores troværdighed. Hvis ikke vi har den kan vi ikke levere ordentlig rådgivning, så hele den 
vej. Men der er hurtigere ageren politisk på det her, end der måske er på at man ikke er tilfreds med nogle 
studerende, der kommer ud fra nogle forskellige [uddannelser], så undersøger man over nogle år, jamen hvor 



Interview 4 

 94 

bliver de bliver ansat henne, og hvis de er tilfredse, gør man ikke så meget politisk, men de her områder, hvis 
erhvervet er utilfreds, kan man [myndighederne] sige at der skal laves helt om på systemet, selvom man er 
tilfreds med den rådgivning der leveres…… Jeg føler at der er mere politisk bevågenhed og dermed lidt større 
usikkerhed. 

Q:  

Det er så både på grund af erhvervets interesser, der er mere bevågenhed. Kan det også være noget med at 
det er nogle samfundsmæssige problemer? 

A:   

Det er tit noget som er tæt på forbrugerne. 

Q: 

Og det er nemmere for borgeren at sætte sig ind i og have en holdning til? 

A:  

I hvert fald til fødevarer, som er mit område, men vi har jo også rumforskning og transportforskning og noget 
af dette er også tæt på borgeren. Der er en anden bevågenhed fra politisk hold, ud over det er der tæt på 
borgeren. Det er fuldstændig rigtigt, at vi spiser alle sammen og vi kontaktes af pressen hele tiden - 12 gange 
i døgnet, tror jeg - inden for alle mulige områder. Så selvfølgelig er det områder, der er interessante for 
borgerne, pressen og politikerne. 

Q:  

Kan man sige at der også er et stort erhverv? Det er jo noget at Danmark gør sig inden for fødevare og 
veterinærområdet. Det er jo en stor del af vores erhverv og eksport. 

A:  

Der er store interesser og [erhvervet er] tæt på politikerne og det gør området lidt anderledes end normal 
universitets politik, som jeg ser det. 

Q:  

Jeg har også nogle spørgsmål om samarbejde og jeg ved at rammeaftalerne er blevet revideret inden for det 
sidste års tid. Og det er der hvor området er nu. Hvad tænker du der kan være brug for, eller hvordan 
udviklingen inden for forskningsbaseret myndighedsbetjening vil tegne sig 5-10 år frem i tiden. Hvad vil være 
vigtigt at gøre? 

A:  

For det første tror jeg at det med offentliggørelse og mere åbenhed vil være et krav, og det har ikke været 
vores problem at være åbne, men det har bare været en aftale at det har man ikke været alle steder og det 
har der været meget polemik omkring. Så den del af det – vi lægger det mere og mere åbent ud hvad vi 
rådgiver om. Den anden ting er internationalisering, jeg tror at det bliver mere og mere vigtigt at vi deler 
risikovurderinger, og vi gør det [nu] ved at være en strategisk alliance med det tyske og franske institut og 
vores institut inden for fødevarer og risikovurderinger. Det tror jeg er den måde at vi på EU plan - med EFSA - 
deler forskellige opgaver. Så inden for fødevareområdet, så det sådan noget der kommer, for der er rigtigt 
meget. Og især i forbindelse med Brexit, har englængere taget en stor del og vi kommer til at risikovurdere 
mere end vi har gjort før og også kommer til at dele mere.  

Q:  

Den trend, hvorfor er der brug for internationalisering? 
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A:  

Mest fordi der kommer flere og flere ting vi skal undersøge: alle vil have claims på deres fødevarer, alle vil 
have alt muligt man skal undersøge, man er bekymret for mange ting, vi er enormt innovative som 
mennesker, nye nano-materialer, nye ting vi tilsætter fødevarer, nye fødevare kontaktmaterialer, hele den 
del. Der er rigtigt mange ting vi kan undersøge, hvor hvert enkelt land nok ikke kan undersøge alle ting. At 
man faktisk stadig har nogle nationale ting man vil opretholde, det ser jeg selvfølgelig som en fordel. På 
længere sigt, tror jeg at vi vil se en koncentration, at nogle lande tager førerskab på ….  

Q:  

For at kunne dække den innovation og forskning der bringer nye ting frem. At det er en for stor opgave at 
løfte for det for det enkelte land? 

A:  

Og man [de enkelte land] har nogle specialer, især når det er forskningsbaseret, man har nogle ting man er 
rigtigt dygtigt til, man diskutere i international netværk. Det tror at jeg bliver vigtigt. Det gør vi meget. 

Q:  

Det lyder rigtigt spændende. Vi har talt om at forskningsbaseret myndighedsbetjening skaber værdi for 
samfundet, man kan træffe beslutninger der er baseret på evidens og armslængde, men hvordan kan man 
egentlig vide at det giver noget værdi for samfundet? Kan man måle det? Hvordan kan man se på om det 
faktisk er rigtigt at det giver værdi? 

A:  

Det er jo den der impact man vil måle på alt muligt, [f.eks.] i forskningsprojekter, hvor mange arbejdspladser 
kan vi sikre forskellige steder? Fødevaresikkerhed og det veterinære beredskab og så videre, det er 
tit sværere at måle på, for det jo sådan lidt brandstationen der står klar. Den er jo lidt lige måske 
meget når det ikke brænder, men når det så brander er den rigtigt vigtigt. I kroner og ører for 
eksporterhvervet. Det er sådanne beregninger, der kommer ind til det. Så skal man over og kigge hos dem 
der beregner forsikringer og brand også noget. For at gøre det helt reelt op. Ellers er det jo meget som man 
kan sige, hvis styrelserne mener at de får værdi ud af det her, og at man løbende prøver at 
undersøge kundetilfredshed og sådan noget.  

Q:  

Så når styrelserne synes at de får værdi, eller samfundet, kan det også være erhvervet? 

A:  

Ja, ja helt sikkert. Ved at der er faste regler for mange ting i Danmark, ved at vi er så meget med på EU 
plan, gør jo at det danske samfund og det danske erhverv, kan få meget god glæde ud af den 
viden og at de kender til de regler og er nødt til at leve efter nogle regler. Hele fødevaresikkerheden, har så 
højt et stade i Danmark, har da sikkert været svært for erhvervet at levet op til gennem tiden, men det har 
givet en kæmpestor fordel for erhvervet eksportmæssigt og gør det stadigvæk i meget meget høj 
grad. Når man rejser i Kina f.eks., hvordan danske varer er ude rigtigt mange steder.  

Q:  

Så der er mange måde at man kan se den værdi [forskningsbaseret myndighedsbetjening skaber], og jeg 
synes at det er interessant ide at se på det [værdien] i relation til hvordan man vil vurdere værdien af 
forsikring.  
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A:  

Ja, det er derover af. Men det er helt klart vigtigt at man kan prøve at forklare hvad det er for en 
værdi man tilfører [ved forskningsbaseret myndighedsbetjening]. 

Q:  

Man kunne også lave det tankeeksperiment, hvis man ikke havde det [forskningsbaseret 
myndighedsbetjening], hvordan ville man mærke det i samfundet?  

A:  

I starten ville man måske ikke mærke det, man kunne jo regne med at EU kunne dække noget - nu er det at 
EU selvfølgelig er medlemsstaterne - men hvis nu EFSA tog noget af det og bare var meget større end de 400 
medarbejdere de er i dag og kunne så dække mere for hele Europa. Der står Danmark så bare med 
særinteresser og en kæmpestor eksport og alt sådan noget at man har brug for noget selv også. Kunne 
korrigere meget hurtigt på ting der opstår, som fugleinfluenza, få lukket op for markederne at man kan vise 
og bevise at man har styr på det igen.  

Q:  

Så den brandslukning, ville man mangle, hvis man ikke havde forskningsbaseret myndighedsbetjening? 

A:  

Ja, eller havde nogle systemer, nogle aftaler med laboratorier hvor man står først. 

Q:  

Kender du de revidere rammeaftaler? Det er blevet gennemarbejdet og harmoniseret på tværs, netop på 
grund af de sager der har været. En ting er rammerne omkring samarbejdet, men en anden ting er den 
praksis og kultur der er omkring et samarbejde. Man kan sagtens skrive ned så man synes at det er klart, 
men det kan måske forstås på mange måder. Kan du sige lidt om hvordan du tænker at den underliggende 
kultur er. Jeg kan give et eksempel fra aftale: Partnerne er enige om udvise fleksibilitet af den økonomiske 
ramme mm…. Hvordan bliver man enige om det? Hvad sker der? 

A:  

Det træder helt tydeligt i kraft hvis der sker en beredskabssituation. Altså melamin, dengang der var 
plastik i mælk Kina, som lige pludselig kunne det være i flødekarameller eller andet? Vi havde ingen analyser i 
Danmark. Hvem kunne lave det? Da var vores kemikere nødt til at smide alt hvad de ellers lavede, om det var 
forskningsprojekter…. alt andet blev bare nødt til at ligge og så skulle alle bare arbejde på at få denne 
analyse til at virke i de forskellige matrice som man havde. Jeg tror at der gik 3 uger, eller mindre end 3 uger, 
havde vi en analyse, og der var andre laboratorier, der aldrig kom frem til den. Så det at kunne, at være så 
dygtigt at man kan det så hurtigt. Vi har det med Listeria udbrud, hvis folk dør, hvor vi sætter os sammen 
med SSI, os og fødevarestyrelsen. Hvis der er en stor ting, jamen så arbejder man på det, dem der kender til 
den del. Det er beredskabsmæssigt, hvor der er en beredskabschef for FVST for os. Så kører det med 
morgenlige møder og det er sådan vi gør det i dag…det skubber alt andet til side. Så sidder man bagefter og 
siger okay, det her E. coli udbrud eller norovirus i bønnespirer eller ….det tog 2 måneder for de her 4 
personer, f.eks. så er der noget andet som de 4 ellers skulle have lavet, som var planlagt rådgivning eller 
mere løbende rådgivning til noget EU arbejde, hvor vi har måtte melde pas…for det har vi så ikke kunne lave. 
Det er den fleksibilitet der er, der kan både være forskningsprojekter man skubber, men der kan 
også være noget andet man skulle lave, arbejde på en stor rapport, som man så ikke gør.  
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Q:  

Så man kan sige at det er én situation, der er et eller andet der skal tages hånd om og det skal være nu. Men 
kan det også være noget imellem – noget som er knap så akut? Kan det være at der er nogle aftalte opgaver 
der ryger? 

A:  

Det er mere de der pludselige opståede, som der ikke er blevet tænkt over året før. Fordi året før sidder vi og 
diskuterer, hvad mener at vi skal lave på længere sigt og det næste år. Der kan komme ting fra EU eller ting 
der virkelig er oppe i pressen. Lige pludselig finder de akrylamid i svenske kartofler …..sådan noget gør at de 
siger at okay, det kan være en nyt ting der lige pludseligt er fundet, hvad gør vi og det kan skubbe af de 
sædvanlige ting af, f.eks. undersøgelse af algetoksiner. Vigtigt, det er slet ikke sådan, det er bare ikke så 
akut. Det kan være nogle ting, hvor man siger [at det er akut] og det er en diskussion, i dialog, i fællesskab. 

Q:  

Så I har en forståelse af hvad akut er? 

A:  

Ja, det [forståelse af hvad akut] får vi sammen. Vi finder ud af, hov, det her er simpelthen så vigtigt for 
Danmark, til at stå politisk i EU og kunne sige ja eller nej til et eller andet, vi er nødt til at hjælpe med at have 
det beredskab. For det meste er det super spændende for os, det er udfordrende faglig. Man er 
med, adrenalinen er høj, alt så noget. Det er jo der også giver noget at det er nogle andre opgaver, 
meget aktuelt. Med kæmpe indflydelse på de beslutninger, der så senere skal tages i EU.  

Q:  

Så det er på en måde en fordel at I som forskere kan være med fremme hvor der er noget som er meget 
aktuelt? 

A:  

Ja, og det [fleksibilitet] er sjældent sådan noget med at det er store [ændringer] på midler, det er mere 
opgaverne. Vi planlægger jo folk fuldt ud i forvejen så det er mere opgaverne [der ændres]. Og det er jo de 
dygtigste folk vi sætter på når der er en krise og de sidder jo ikke og keder sig ellers. Det er mere prioritering 
af opgaver, som vi ændre.  

Q:  

Universiteterne, der er dem fastlægger retningsliner for kvalitetssikring -  det er jer der bestemmer, hvordan 
kvaliteten måles? Hvordan gør I det? 

A:  

Hos os har vi et kvalitetssikringssystem som kører på vores analyser, som er kvalitetssikret og 
akkrediteret i DANAK, så har vi også kvalitetssikring af vores rådgivning. Det er en beskrivelsen af 
hvordan en rigtig dygtig sagsbehandler, så hvis man kommer som ny sagsbehandler, så har man det at læne 
sig op ad, ud over at man selvfølgelig har hjælp fra erfarne kollegaerne.  

Q:  

Hvordan tænker du det i samarbejde med ministerieret og fødevarestyrelsen, hvordan tror du at de ser på at 
det er jer der bestemmer kvaliteten? 
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A:  

De er jo rigtigt glade for at vi har et kvalitetssikringssystem, så vi er garanter for den kvalitet vi 
sender ud. Når vi siger at det er instituttets sagsbehandling på dette område og det er instituttet der svarer 
på denne sag, så kan de jo godt stille opklarende spørgsmål, italienerne mener noget andet, hvad siger I så? 
Sådanne ting, som godt kan spørge ind til kvaliteten, men egentlig er det jo også tit hvordan er spørgsmålet 
præcist stillet. De er generelt glade for at vi er kvalitetssikret og vi forsøger at holde kvaliteten så højt som 
muligt. Det er jo altid en afvejning i forhold til tid, det er tit, vi har 2 dage, vi har 2 timer, der er 
ministerspørgsmål til i morgen, så bliver det så hurtigt, så vi sætter meget erfarne folk på så hurtigt vi kan 
gøre det.  

Q:  

Så kvalitet går også tilbage til de personale ressourcer I har? 

A:  

Ja, og hvad spørgsmålet er og hvor lang tid har vi haft til det. Hvad har man bedt om? Er det en 
stor rapport man beder om eller er det et email svar. Der er lidt forskel på dette. Hvad får man 
egentlig? Forventningsafstemning med kunden er inden i vores kvalitetssikringssystem. 

Q:  

Så I spørger ind til hvad er det for en kvalitet I forventer, med det tidsrum og med den pose penge? 

A: Ja 

Q:  

Så har der været en del diskussioner omkring tavshedspligt og ytringsfrihed, men det har ikke så vidt jeg ved, 
aktuelt for jeres organisation, i pressen. Hvor der var nogle ting i deres kontrakter, som forhindrede dem i at 
udtale sig. Nu er det skrevet ind i kontrakterne, at der er et system til at det er på universiteterne at man 
beslutter, hvornår noget kræver tavshedspligt eller ej. 

A:  

De aftaler der ligger nu ligner meget dem der lå i forvejen på vores område, så på den måde har der ikke på 
samme måde været noget. Det der er at der stadig er i aftalerne lige en kort tid hvor ministeren kan 
orienteres og de kan lave deres pressearbejder parat i hånderingssiden. Og det er der fortsat mulighed for. 
F.eks. er det sådan noget man snakke om, nu går vi ud med denne her nyhed, f.eks. nu går vi ud med 
DANMAP og det gør vi i samarbejde med dem, så de ved hvornår vi går ud med den.  Og tit lægger de den 
også ud, med et link på deres hjemmeside 

Q:  

Så i prøver i sådanne ting at koordinere. 

A: Ja 

Q:  

Hvis nu at miljø- og fødevareministeriet vurdere at der skal være tavshedspligt, så skal det fremadrettet være 
skriftligt? 

A:  

Ja, så skal de kunne dokumenterer hvorfor. Jeg har ikke prøvet det endnu, men så vil det sikkert komme på 
mit bord og derefter i DTUs direktion.  
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Q:  

Så det bliver håndtereret i relation til det juridiske? Er der en eller anden form på praksis omkring at man har 
en dialog omkring dette. 

A:  

Ja, det skal vi helst have, det synes jeg. Jeg er da sikker på at vi også sender ting ud vi ikke har snakket om 
før, men det bedste er at vi lige informerer deres kommunikation om at nu ligger vi det her på.  

Q:  

Det er jo aktuelt at en af aftalerne, der er blevet konkurrenceudsat. Det er ikke noget der er sket på den 
måde før. Så tænkte jeg på hvordan den situation påvirker et samarbejde mellem myndighederne og 
universiteterne? Det ændre på en måde lidt spillet? 

A:  

Der er jo lidt i at nogen ikke havde regnet med at de ville gøre det måske fra myndighederne og fra politisk 
hold. Det [konkurrenceudsættelse] kan ændre på at det bliver mere kunder-leverandør forhold end 
samarbejdspartnere. Vi har i hvert fald - som institut - været i samme organisation som den ene af de 
styrelser vi servicerer, så på den måde har der været et meget tæt forhold mellem nogle medarbejdere [i de 
to organisationer], der har kendt hinanden vældigt godt. Så gør det her jo måske lige et opbrud, og det er en 
stor kunde hos os, i de forskellige styrelser. Men det jo også reelt. Det er jo det rigtige, det har altid stået at 
de [kontrakterne] kunne opsiges, og det er reelt jo vores kunde, at vi så har haft i mange år har et godt 
samarbejde, det er jo så noget andet.  

Q: 

Det [konkurrenceudsættelsen] sætter det lidt i perspektiv, hvad de forskellige roller er. 

A:  

Ja, det konkretiserer lidt mere at det er jo egentlig det rollerne er. Det bliver mere tydeligt. Og det glemmer 
man jo lidt i dagligdagen. Jeg kan huske en gang, det er mange mange år side, jeg havde en chef der 
indskærpede os, lad nu være med at skrive ps. tak for sidst, det var en hyggelig biograftur, når man svarede 
på en ting, fordi der jo var de her meget personlig relationer mellem mangen. Det er jo 10 år siden at 
sektorforskningen blev fusioneret med universiteterne og der har været denne tætte forbindelse i mange 
mange år.  

Q:  

Er det et partnerskab man har eller er det mere en samarbejdsrelation eller en udbyder-kunde relation? Kan 
det være lidt forskeligt hvor man er i organisationen at man opfatter dette? 

A:  

Ja, det tror jeg sagtens at det kan. At der kan være forskel. 

Q:  

Hvis man som leder af en større organisation, er man måske lidt mere skarp på at der er den relation. 

A:  

Ja, lige præcis også økonomisk relation 

Q:  

Men dem er udføre de konkrete opgave, som har dialogen med dem der stiller opgaverne. 
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A:  

Som tit er i tæt kontakt i løbet af en måned. Der kan det være noget andet. Jeg tror at det kan slå hårdere 
nede i organisationen end det egentlig gøre på ledelsesplan, hvor man ved at det er en del af gamet. 

Q:  

Kan man forestille sig andre ting det [konkurrenceudsættelse] har bragt med sig? 

A:  

Måske lidt øget mere professionalisering, men jeg synes at vi gør det meget allerede. Men jeg synes bare at 
det giver et lidt andet blik på det. Over i mod mere kvalitetssikring, mere vi kan dokumentere, der er 
aktindsigts sager og der er meget af sådan noget når man er i to organisationer. Sådanne ting bliver skarpere 
og skarpere på. Så stå helt tydeligt som universitet. 

Q:  

Så på den måde kan det, hvor der er nogen der har noget at miste, alligevel bringe noget godt med sig? 

A:  

Ja, måske. Det som det jo lidt bryder med er langsigtede mulighed for et universitetet at satse på nogle 
områder. Det her kunne jo bare bliver flyttet om fire år igen. Den der usikkerhed i forhold universiteterne, der 
jo tænker meget meget langsigtet, skal satse på områder, så har de ikke lyst til at satse på noget der er 
usikkert på et langt perspektiv. Hvis de skal bygge nye bygninger eller investerer i store infrastrukturer, 
scanning eller andre ting, så er det noget hvor de har brug for, enten mere selv ansvar og indflydelse på hvad 
der sker, eller noget som de ved der er en vedvarende aktivitet. Som universitet, eller som institutdirektør kan 
man tænkte hvor attraktiv bliver min institut ved med at være for universitetet, selvom vi har aktiviteter der 
ikke er bundet af vores myndighedsaftale. Hvor attraktivitet er dette område så for universitetet? 

Q:  

Det er noget du tænker fordi størstedelen af jeres virker er i relation til forskningsbaseret 
myndighedsbetjening? 

A:  

Ja, lige præcis. Det er jo den måde vi er fusioneret ind med og skulle, i den oprindelige aftale, skulle vi være 
fuldt dækket af dette, og måtte ikke koste universitetet og de andre institutter noget. 

Q:  

Det er lige som at blive ved med at vise sit værd? 

A:  

Lige præcis, og det nok mest inden for infrastruktur. Hvis der skal lægges en halv milliard til et eller andet, 
hvorfor skulle det være her [fødevareområdet], i stedet for at gøre det i hvorfor skulle det ikke være solceller, 
nye el-systemer, vindmøller, eller andet som også har fantastiske muligheder.  

Q:  

Vi er sådan set på vej til at snakke om hvorfor universiteterne, hvordan man kan se forskningsbaseret 
myndighedsbetjening som en del af universitets strategi? Hvorfor skal det være [på universiteterne]? 

A:  

Som jeg ser det, og DTU ser det, så går der helt tilbage til H. C. Ørsted in 1829, som sagde at DTU skal være 
til gavn for samfundet. Vores slogan er ”det bliver til noget”. Det er den der meget meget tætte [relation til 
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samfundet], den meget anvendelsesorienterede og meget lyst til at påvirke samfundet. ”Det er selvfølgelig 
meget i industrien fra DTUs side som gerne vil være med og hjælpe og give løsninger til alle de udfordringer 
der er [i industrien], men det gælder jo også samfundet generelt”. Og der synes jeg at den del af universitet 
har lyst til at have impact, have mulighed, have indflydelse, komme med al sin viden, og stille til rådighed for 
samfundet. Det kan man også gøre på denne her måde, man kan gøre det qua direkte rådgivning af 
industrien som vi jo også gør meget på DTU, men man kan også gøre det ved at hjælpe 
myndighederne med at tage de bedst mulige beslutning, give det bedste grundlag for at tage 
beslutninger. 

Q:  

Så du kan sagtens se det som en del af universitetets mission? 

A:  

Ja, på DTU har vi arbejdet meget med at forskning er grundlaget for det hele med den måde vi er til gavn for 
samfundet er ved at uddanne ingeniører, ved at have innovation med virksomhederne og ved at have 
rådgivning til myndigheder og brancher. 

Q:  

Så de ting støtter hinanden eller er det forskellig ting? 

A:  

Det er tre forskellige ting, men de er meget sammenspundet, ville jeg sige. Der er helt klart både i innovation 
som kan udspringe af rådgivning og den anden vej rundt. Der er rigtig tæt kobling mellem innovation, 
studerende og entrepreneurship og spin outs. Vi laver enormt meget blandet, men det hele skal være 
forskning. Og det er derfor at det ligger på et universitet. Hvis ikke det er forskningsbaseret har DTU ingen 
interesse. 

Q:  

I forskningsbaseret myndighedsbetjening kan den enkelte medarbejder eller leder opleve et fagligt pres fra 
fagfæller, erhvervet, pressen og der er også det økonomiske og det samfundsmæssige, hvad siger 
forbrugerne osv. Har du gjort dig nogle tanker om hvordan du forholder dig til de ting?  

A:  

Det er selvfølgelig noget vi diskutere i forbindelse med vores kvalitetssikring. Troværdighed, conflict of 
interest, hvilke samarbejder kan vi gå ind i, i forhold til at vi rådgiver inden for områderne, kan 
vi sidde og vurdere BASFs pesticid analyser i deres egen dyreforsøg, når vi senere ved at vi skal 
vurderer for myndighederne. Der er nogle ting, hvor vi går ind og siger det gør vi ikke. Eller vi forhører os 
hos myndighederne eller gør andre ting. I forhold til borgerne føler vi for det meste at vi arbejder for 
samfundet, og dermed for samfundet, men også for erhvervet, så det kan lave så sikre produkter 
som muligt. 

Q:  

Er der ind i mellem nogle sager, hvor erhvervet har en anden holdning end den I kommer frem til i jeres 
forskning? 

A:  

Helt sikkert, eller i vores vurdering, hvor vi samler forskning fra anden side. F.eks. kosttilskudsområdet, hvor 
de synes at vi er restriktive i vores rådgivning af myndighederne, som selvfølgelig håndterer bagefter. ”Men 
det er jo der hvor vi skal rent troværdighedsmæssigt skal stå på den forskning der er og ligge 
det frem der er og det er det vi vurderer på baggrund af. Tit er det manglefuldt og tit har vi ikke 
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al den viden gerne ville have, men det her er den vi har i dag. Vi deler internationalt og prøver at 
diskutere det i forskellige internationale grupper.” 

Q:  

Så det du siger at det handler om den meget høje faglige kvalitet og sikre synlighed omkring hvad I har 
leveret?  

A:  

Det tror jeg at den vej vi skal gå mere og mere at vi åbner hvordan vi vurderer det, at sige at det er det her 
spørgsmål vi har fået helt konkret, som går på den her del af det, det kunne godt være at erhvervet ville 
have haft et spørgsmål her over eller et svar et helt andet sted, men det er det her vi er blevet 
spurgt om og det er det vi svarer på og ud fra de her kilder. Så måske prøve at forklare at 
beskrive vores metode lidt mere. Det tror jeg på kunne hjælpe nogen gange. Jeg er aldrig nervøs eller 
bange for at mødes med erhvervet eller andre, det er ikke altid at jeg tager medarbejderne med, som sidder 
med det, for der er også i forhold til hvor meget de bliver eksponeret direkte, men ellers er vi meget åbne.  

Q:  

Hvad tænker du i forhold til den måde det er organiseret på universiteterne i forhold til forskningsbaseret 
myndighedsbetjening?  

A:  

Jeg kender jo bedst til DTU, hvor DTU startede med det sammen at lave en myndigheds-dekan eller -direktør 
og nu har det rykket det op til at det er en pro-rektor, der faktisk står for det her område på DTU. Man har et 
kontor i centraladministrationen, der står for innovation, sektorudvikling hvor myndighedsbetjening også 
ligger i, så man ser det lidt bredere som faktisk rådgivning af også brancher og erhverv og hele den her måde 
at gøre vores viden…. 

Q:  

Så under det er der så flere institutter der arbejder med forskningsbaseret myndighedsbetjening? Jeg kender 
bedste DTU-food og DTU-vet 

A:  

Ja, der så også transport forskning der ligger på Management, der er også rumforskning som ligger på Space, 
der er DTU-miljø, der arbejder med miljøstyrelsen med nogle ting. 

Q:  

Hvordan er det så organiseret på institutterne. Er der forskel på institutterne? 

A:  

Ja, inden på institutterne, det er jo meget op til hvor stort er området og traditioner. Der har vi meget stor 
frihed til at organisere det som vi synes. Jeg har en afdelingschef, som koordinerer det for hele instituttet og 
vi har en afdeling, som er først point of kontakt og vi har én postkasse som man skriver til fra myndighederne 
side og sender det ud i organisationen afhængig af hvilke sagsområder, så har vi sagsbehandler på det hele. 
Vi har jo et stort set-up fordi vi har så meget rådgivning. 

Q:  

Hvad så med dem der har mindre rådgivning? 
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A:  

Ja, der tror at det kører meget til én professor eller specialkonsulent, der sidder med det. Men det er 
forskelligt fra de forskellige områder. Der er også nogen hvor der er institutdirektøren er over alle sager inden 
de kommer ud. Vi får over 1000 sager om året, så jeg er ikke over alle sager. 

Q:  

Er de fleste medarbejdere på dit institut alle sammen laver fm? 

A:  

Nej, der er slet ikke. Der er 50 medarbejdere som mest underviser og så er der alle de PhD studerende, der 
også kan trænes i myndighedsbetjening. Så jeg vil sige at det er 70-100 medarbejdere der rådgiver i større 
eller mindre del.  

Q:  

Så den enkelte medarbejder kan have rådgivningsopgaver, forskningsopgaver og undervisningsopgaver. 

A:  

Vi siger at vi helst vil have at de går på to ben, det vil sige alle sammen har forskning og så enten rådgivning 
eller undervisning. Men der jo helt klar nogle som har været her i så mange år og som laver både det ene og 
det andet. Vi vil jo rigtigt gerne have at mange af de her rådgivningskompetencer – det var jo hele grunden 
til sektorforskningen kom ind på universitetet - at mange af de her kompetencer skulle der undervises og 
uddannes nye ingeniører i. Så vi har seniorrådgivere som også underviser og knalddygtige til det. Men vi vil 
helst have at man ikke bliver totalt forvirret og skal lave innovation og rådgivning og undervisning ud over 
forskning, men at man sådan nogenlunde, så man kan kapere det. 

Q:  

Hvad er baggrunden for det? 

A:  

Det er fordi vi så medarbejdere, der spredte sig for tyndt ud. Et ønske om at opfylde alle de krav som 
ledelsen stiller, det er jo al ære værd og det kan vi jo rigtigt godt forstår. Men der har DTU været ret klar og 
lavet karriereguide, der beskriver en seniorrådgiver og beskriver hvad forventningen er på de forskellige 
niveauer til medarbejdere, til lektorer og seniorrådgiver.   

Q:  

Så det handler også om at være tydelig i sin ledelse omkring forventningsafstemning, men også at få det 
prioriteret 

A:  

Ja, lige præcis og hos os er det ikke svært at prioriterer myndighedsbetjening. Det er en del af grunden til at 
være her, det er til at man synes at det er enormt spændende.  

Q:  

I har en lang tradition og kultur omkring forskningsbaseret myndighedsbetjening. Hvordan vil det være hvis 
et andet institut vil lave det? 

A:  

Ja, det er jeg også spændt på. Det er helt klart en udfordring i forhold til, der er mere – når der kommer en 
sag eller et ministerspørgsmål – så skal der ligge et svar inden for 24 timer. Hvordan man får forskere, som 
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ikke har været vant til det til, til at agere i den del, man har sagtnes i dag skulle undervise meget, men man 
ved at det er hver forårssemester, det er de uger, hver onsdag-torsdag formiddag f.eks. Da er det her en hel 
anden måde at arbejde på. 

Q:  

Ja, det er en anden måde at arbejde på. Det er et andet perspektiv på ens aktiviteter? 

A:  

Ja, det er det.. 

Q:  

Ja, det har måske også noget med kultur, og forståelse for opgaven? 

A:  

Ja, at sætte den højt nok og gøre den vigtig nok 

Q:  

Vi har været godt omkring det hele. Tak for din tid. 

 

 

 


