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Referat af møde i Rådgivningspanelet for DCE – Nationalt Center for 
Miljø og Energi 
Dato: 7. juni 2018 kl. 10.00 – 14.00 
Sted: Frederiksborgvej 399, 4000 Roskilde 
 
Til stede: Prodekan Kurt Nielsen; Direktør Hanne Bach; Styrelseschef Najaaraq De-
mant-Poort; Vicedirektør Mads Leth-Petersen; Direktør Carl-Emil Larsen; Direktør 
Thomas Barfoed; Afdelingschef Mark Desholm; Miljøpolitisk chef Karin Klitgaard; 
Formand Claus Lind Christensen; Afdelingschef Morten Pedersen; Chefkonsulent 
Tove Enggrob; Specialkonsulent Kirsten Bang (referent) 
 
Fraværende: Chefkonsulent Michael Andersen; Direktør Ole Morten Petersen; Mil-
jøpolitisk Chef Jacob Lamm Zeuthen; Kontorchef Jacob Møller; Afdelingschef Hans 
Roust Thysen  
 
Inviterede deltagere: Seniorforsker Peter Sunde (Institut for Bioscience/DCE, 
AU) 
 
 

 
 
 
 
 

 

Dagsorden 
1. Velkomst 
2. Status for DCE 
3. Nyt fra Aarhus Universitet 
4. Oplæg/drøftelse: Kursus i forskningsbaseret myndighedsbetjening ved 

AU 
5. Aktuelle emner/informationer fra panelet 
6. Mødets faglige emne: ’Konfliktarter’   
7. Panelets forslag til emner for næste møde 

 

Ad pkt. 1. Velkomst 
Kurt Nielsen bød velkommen og orienterede om, at SEGES’ repræsentant i panelet, 
Carl Åge Pedersen, som er gået på pension, nu er erstattet af afdelingschef Hans 
Roust Thysen. Kurt præsenterede desuden sin rådgiver Tove Enggrob. Endelig præ-
senteredes mødets program. 
  
 
Ad pkt. 2. Status og strategiske udfordringer for DCE  
Hanne Bach’s præsentation, som bl.a. omfattede en orientering om Årsrapportering 
2017 for DCE, er vedlagt referatet (og ligger desuden på http://dce.au.dk/cen-
tret/raadgivningspanel/moedemateriale-og-referater/). 
 
På baggrund af oplægget blev der fra rådgivningspanelet bl.a. spurgt til /kommente-
ret på følgende:   

http://dce.au.dk/centret/raadgivningspanel/moedemateriale-og-referater/
http://dce.au.dk/centret/raadgivningspanel/moedemateriale-og-referater/
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• Hvilke kriterier forventer DCE, vil blive vægtet højest i de kommende udbud? 

Det forventes at hovedvægten vil ligge på kvaliteten. Men erfaringen fra tidli-
gere bud er, at der vægtes meget forskelligt fra udbud til udbud. I udbudsma-
terialet fremgår hvilke kravsspecifikationer der er og der informeres om hvil-
ken procentvise vægtning der vil være på forskellige kriterier (f.eks. faglig 
kvalitet, økonomi, administrative procedurer (herunder kvalitetssikring)). 

• Hvad betyder konkurrenceudsættelsen for samarbejdet mellem universite-
terne? 
Der er fortsat nogen usikkerhed omkring hvordan samarbejde mellem univer-
siteterne kan foregå, eftersom snitfladen mellem hhv. konsortiedannelse, som 
man gerne må indgå i, og karteldannelse, som naturligvis ikke er lovligt, er 
utydelig. Og det er vigtigt at man får klarlagt dette ift. konkurrencelovgivnin-
gen. Men i forskningsprojekter er samarbejde mellem universiteterne helt 
central og sker i stigende grad. 
 
/Link til Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside om konkurrenceudsæt-
telsen: http://mfvm.dk/ministeriet/samarbejdemeduniversiteter/konkurren-
ceudsaettelse/ / 

 
 
Ad pkt. 3. Nyt fra Aarhus Universitet 
Kurt Nielsen orienterede om AU’s flytteplaner bl.a. som følge af køb og istandsættelse 
af Kommunehospitalet. Det forventes at den samlede flytteproces vil forløbe over ca. 
10 år. For fakultetet Science and Technology betyder det følgende: 
Navitas søges fraflyttet, og ingeniøraktiviteter samles primært på Katrinebjerg, som 
vil blive AU’s centrum for digitalisering, digital design, informationsvidenskab og in-
geniøraktiviteter. 
Der vil blive etableret en ny bygning i Agro Food Park i Skejby, hvor AU vil samle sine 
fødevareaktiviteter fra hhv. Foulum og Årslev. Det betyder, at lejemålet i Årslev opsi-
ges senest ved udgangen af 2019, ligesom de dele af Foulum, der omfatter fødevare-
aktiviteter, ligeledes opsiges. Aktiviteterne vedr. husdyrvidenskab og agroøkologi 
fortsætter i Foulum ligesom det nye interdisciplinære forskningscenter for cirkulær 
bioøkonomi, som har basis i Foulum. 
Aktiviteter i Silkeborg og Kalø samles i Aarhus så der skabes bedre synergi mellem de 
biologiske miljøer. 
De faglige miljøer i Roskilde og i Flakkebjerg forbliver. 
 
Der blev fra panelet spurgt til, hvad tanken er med lokaliteten i Kalø, når den fraflyt-
tes. Kurt svarede, at det endnu ikke er afgjort. 
 
Kurt Nielsen informerede desuden om, at AU vil gøre endnu mere for at markere sig 
på den internationale bane – flere kurser skal udbydes på engelsk, universitetet skal 
tiltrække flere også internationale forskere og studerende og der skal arbejdes på at 

http://mfvm.dk/ministeriet/samarbejdemeduniversiteter/konkurrenceudsaettelse/
http://mfvm.dk/ministeriet/samarbejdemeduniversiteter/konkurrenceudsaettelse/
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opnå en højere andel af forskningsfinansiering gennem internationale fonde – også 
uden for EU, hvilket kræver prioritering ift. at udnytte og udvide udenlandske for-
skernetværk til potentielt at få adgang til fonde i andre lande.  
 
Ad pkt. 4. Kursus i forskningsbaseret myndighedsbetjening ved AU 
Hanne Bach præsenterede formålet med og indholdet i AU’s kommende Kursus i 
forskningsbaseret myndighedsbetjening (Hannes præsentation er vedlagt referatet og 
ligger desuden på http://dce.au.dk/centret/raadgivningspanel/moedemateriale-og-
referater/ 
 
Der blev fra panelet spurgt til: 
 

• Hvad er man blevet bedre til, når man har bestået kurset? 
Medarbejderen har fået en forståelse for myndighedernes virkelighed og den 
lovgivningsmæssige ramme, og har fået værktøjer til håndtering af interes-
senter og presse. Endelig er medarbejderen blevet bekendt med de kvalitets-
sikringsprocedurer, der er for myndighedsrådgivningen på AU. 
Kurset vil, som andre kurser på universitetet, få klart definerede læringsmål 
(som vil blive formuleret bl.a. på baggrund af det bilag 2, som blev medsendt 
som mødemateriale) 

 
Der var bl.a. følgende kommentarer/opfordringer/forslag til oplægget: 
 

• Der generel enighed fra panelet om, at initiativet vil styrke rådgivningen på 
AU og skabe en opmærksomhed omkring vigtigheden af universitetets råd-
givning.  

• Der var forslag om at kombinere case stories med ”dilemmaspil” i kurset  
• Vigtigheden af forståelsen for myndighedernes virkelighed og grundigt 

kendskab til rammerne for universitetsansattes ytringsfrihed blev understre-
get. 

• Opbakning til at forskellige interessenter inddrages som oplægsholdere på 
kurset ligesom de tilstedeværende interessenter udtrykte tilsagn til at bi-
drage med oplæg o.lign.  

• Der var opfordring til, at også erfarne rådgivere deltog i kurset, så DCE sik-
rer et ensartet vidensgrundlag for alle rådgiverne og så også erfarne medar-
bejdere bliver opdateret på roller og grundlag for rådgivningen.  

• Der var forslag om at tilbyde kurset for interesserede uden for AU. 
• Der var opfordring til også at tænke erhvervet ind ift. rollen som rådgiver – 

og de dilemmaer, der kan opstå i samarbejdet med erhvervet. 
• Der var forslag om at overveje et særligt ”arktisk modul” omkring rådgivnin-

gen af det Grønlandske Selvstyre. 
• Der var forslag om, at primære rekvirenter fik mulighed for at kommentere 

på kursusbeskrivelsen. 

http://dce.au.dk/centret/raadgivningspanel/moedemateriale-og-referater/
http://dce.au.dk/centret/raadgivningspanel/moedemateriale-og-referater/
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• Vigtigheden af at anerkende, at grundforskere, rådgivere og ingeniører har 
hver deres roller på universitetet, men at der er en vigtig synergi imellem 
”disciplinerne”. 

 
Kurt Nielsen takkede for input, som vil blive benyttet i det videre arbejde med finju-
steringen af kursusbeskrivelsen. 
 
 
Ad pkt. 5. Aktuelle emner/informationer fra panelet 
Panelet orienterede om aktuelle emner fra deres respektive institutioner (den del af 
punktet refereres ikke). 
 
Der var fra et panelmedlem en opfordring til øget fokus på (eller synliggør allerede 
eksisterende arbejde med) samfundsøkonomi/værdisætning særligt ift. klimasikring i 
et klima/landbrug/miljø-perspektiv. Skarpe profiler på området er ikke synlige. DCE 
tager opfordringen til efterretning – ekspertisen er i DCE og tager gerne en dialog om 
emnet og eventuelle konkrete projektidéer. 
 
Ad pkt. 6. Mødets faglige emne 
Seniorforsker Peter Sunde holdt oplæg om forskningsbaseret myndighedsbetjening 
vedr. konfliktarter ved AU. Efterfølgende holdt hhv. Morten Pedersen, DN, og Claus 
Lind Christensen, DJ, oplæg under overskriften ”Hvordan får vi rum til konfliktarter i 
Danmark”. 
 
Peter Sunde’s præsentation er vedlagt referatet (og ligger desuden på 
http://dce.au.dk/centret/raadgivningspanel/moedemateriale-og-referater/). 
 
På baggrund af oplæggene blev emnet drøftet. Følgende konklusioner blev draget 
heraf: 
 

• En konfliktfuld situation skal håndteres hurtigt, men det må ikke gå ud over 
fagligheden! (- af alle involverede parter) 

• Rollefordelingen mellem myndigheder og rådgiver/DCE skal være klar – især 
ift. formidling. 

• Konsistent faglig rådgivning og inddragelse af alle nødvendige kompetencer 
er vigtig (eksempelvis også politologiske/sociologiske kompetencer). 

• Dialogen ift. det konfliktfyldte emne skal være ærlig – og det er vigtigt at lytte 
til alle argumenter. 

• Der bør tænkes langsigtet ift. forskningen i forvaltning af konfliktarter – og 
DCE bør i endnu højere grad være proaktive ift. rådgivningen på forvalt-
ningsområdet.  

 
 

http://dce.au.dk/centret/raadgivningspanel/moedemateriale-og-referater/
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Ad pkt. 7. Panelets forslag til emner for næste møde  
Forslag til emner for næste møde var hhv. ”Bigdata”, information om aktiviteter i det 
interdisciplinære tematiske center IClimate og emner inden for vandområdet (orien-
tering om partnerskaber på vandområdet, vandløb (forvaltning og/eller stoftrans-
port) og det interdisciplinære tematiske center WATEC blev nævnt).  
Panelet opfordres desuden til at sende eventuelle ønsker (til Kirsten Bang 
kib@dce.au.dk) i god tid inden næste møde, som vil blive afholdt i vinteren 2018/19.  
 
Der var fra panelet positiv feedback på mødets form og indhold. 
 
 
 

mailto:kib@dce.au.dk

