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 Høj faglig kvalitet 

 Rettidighed 

 Intern koordinering 

 Synlighed af resultater 

 Dialog med aftagerne 

KRAV TIL DEN FAGLIGE RÅDGIVNING 
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DANSKE UNIVERSITETERS PRINCIPPER FOR 
FORSKNINGSBASERET MYNDIGHEDSBETJENING 

 Forskningsbaseret myndighedsbetjening skal udføres med samme integritet som 

universitetets øvrige opgaver 

 De sektorrelaterede forskningsresultater skal bedømmes efter de samme 

kvalitetskriterier som al anden forskning 

 Resultaterne af myndighedsrådgivning m.v. skal være offentligt tilgængelige og 

kunne fagfællebedømmes 

 Universiteterne bør udvikle kvalitetsstyringssystemer for den forskningsbaserede 

myndighedsrådgivning m.v. 

 Forskernes ytringsfrihed og forskningsfrihed er grundlæggende principper, som 

universiteterne værner om, også i forbindelse med varetagelse af forskningsbaseret 

myndighedsbetjening 

 Der kan i særlige tilfælde være behov for, at myndighed og universitet koordinerer 

tidspunktet for offentliggørelse af rådgivningsresultater  
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 AU’s overordnede principper for 
kvalitetssikring af den forskningsbaserede 

myndighedsbetjening har som mål at: 
 
• Gøre kvalitetssikring til en central del af 

ledelsesopgaven 

• Sikre, at universitets ydelser og aktiviteter fuldt ud 

lever op til indgåede aftaler og fastsatte kvalitetsmål 

• Udvikle effektive interne kvalitetsstyringssystemer 

• Universitetet opnår de bedste og mest anerkendte 

eksterne kvalitetsbedømmelser og akkrediteringer for 

alle enheder og hovedområder 

 

 

Niveau1 

Findes på www.au.dk 

http://www.au.dk/fileadmin/www.au.dk/myndighedsbetjening/udvalget_for_forskningsbaseret_myndighedsbetjening/KVALITETSSIKRING-final_version.pdf
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Niveau2 
AU’s overordnede, tværgående procedurer for 

kvalitetssikring af den forskningsbaserede 

myndighedsrådgivning: 

 

• Tema 1: Faglig kvalitetssikring 

• Tema 2: Dokumenthåndtering 

• Tema 3: Offentliggørelse 

• Tema 4: Samarbejdsrelationer 

• Tema 5: Evaluering, forbedring, ansvar 

 

 AU’s overordnede principper for kvalitetssikring af den 

forskningsbaserede myndighedsbetjening 
Niveau1 
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Niveau2 
AU’s overordnede, tværgående procedurer for kvalitetssikring 

af den forskningsbaserede myndighedsrådgivning 

Lokal specifik procedure 

 AU’s overordnede principper for kvalitetssikring af den 

forskningsbaserede myndighedsbetjening 

Lokal specifik procedure 

Niveau3 

Niveau1 

Lokal specifik procedure 
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Skal imødekomme 

 Krav fra AU om ”lokale procedurer” for kvalitetssikring af den forskningsbaserede 

myndighedsrådgivning ved Aarhus Universitet 

 Krav fra rekvirenter  

 

Skal bidrage til at 

 Sikre og om muligt forbedre kvaliteten af faglig rådgivning 

 Bevare fokus på nødvendigheden af høj kvalitet 

 Lette hverdagen ved at der er klare linjer omkring udførelsen af faglig rådgivning 

 

DCE’S KVALITETSSTYRING AF FAGLIG RÅDGIVNING 
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 Høj faglig kvalitet 

 Rettidighed 

 Intern koordinering 

 Synlighed af resultater 

 Dialog med aftagerne 

KRAV TIL DEN FAGLIGE RÅDGIVNING 

Fælles kvalitetssikringsprocedurer 

for myndighedsrådgivningen ved ST 
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Overskrift én linje 

Bold eller Regular PROCESSER I MYNDIGHEDSRÅDGIVNINGEN 

 Kvaliteten af myndighedsrådgivningen sikres gennem: 

 Entydig placering af kvalitetsansvar  

 Velfungerende organisatoriske rammer for bl.a. projekt-, økonomi- og 

ressourcestyring 

 Opgaveløsning i proces med en række veldefinerede række trin    

 

Opgaven modtages  
og ansvarlig 
centerenhed 
identificeres 

Opgaven 
videreformidles til 

forskningsmiljøerne 

Opgaven afgrænses 
i forskningsmiljøerne 

og løses 

Det udarbejdede 
produkt gennemgår 

faglig 
kommentering 

Opgaven afsluttes 
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Overskrift én linje 

Bold eller Regular OPGAVEN MODTAGES FRA REKVIRENT 

 Entydig ind- og udgang for rekvirenter af forskningsbaseret myndighedsrådgivning 

 Entydig for forskellige fagområder, fx miljø, landbrug, undervisning (nationale centre) 

 Der tages stilling til:  

 Ligger opgaven indenfor universitets forskningskompetence? 

 Er opgaven veldefineret – forventningsafstemning mellem universitet og rekvirent? 

 Er der overensstemmelse mellem de afsatte ressourcer og opgavens omfang? 

 Er armslængdeprincippet overholdt? 

 

Opgaven modtages 
og ansvarlig 
centerenhed 
identificeres 

Opgaven 
videreformidles til  

forskningsmiljøerne 

Opgaven afgrænses 
i forskningsmiljøerne 

og løses 

Det udarbejdede 
produkt gennemgår 

faglig 
kommentering 

Opgaven afsluttes 
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Overskrift én linje 

Bold eller Regular OPGAVEN VIDEREFORMIDLES  

 De centrale indgange/centerenheder videreformidler opgaven og øvrig 

korrespondance med rekvirenten til forskningsmiljøerne 

 Høj kvalitet i opgaveløsningen sikres ved 

 Inddragelse af relevante forskningsmiljøer og rette faglige kompetencer 

 Opgaveløsning på tværs af forskningsmiljøer for udnyttelse af alle universitets 

kompetencer indenfor opgavens faglige område 

 Eventuel yderligere forventningsafstemning forud for indgåelse af aftale 

Opgaven modtages 
og ansvarlig 
centerenhed 
identificeres 

Opgaven 
videreformidles til 

forskningsmiljøerne 

Opgaven afgrænses 
i forskningsmiljøerne 

og løses 

Det udarbejdede 
produkt gennemgår 

en faglig 
kommentering 

Opgaven afsluttes 
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Overskrift én linje 

Bold eller Regular OPGAVEN AFGRÆNSES OG LØSES 

 Afgrænsning af opgaven omfatter : 

 Projektorganisering – projektledelse med entydig placering af projektansvar 

 Stillingtagen til specifikke leverancer – hvem bidrager med hvad, herunder faglig 

kvalitetssikring 

 Stillingtagen til datagrundlag, metodevalg mv. 

 Tidsplan for opgaveløsning 

 Stillingtagen til produktet af opgaven - ofte defineret af rekvirenten 

 

 

 

Opgaven modtages 
og ansvarlig 
centerenhed 
identificeres 

Opgaven 
videreformidles til 

forskningsmiljøerne 

Opgaven afgrænses 
i forskningsmiljøerne 

og løses 

Det udarbejdede 
produkt gennemgår 

en faglig 
kommentering 

Opgaven afsluttes 
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Overskrift én linje 

Bold eller Regular FAGLIG KOMMENTERING 

 Faglige kommentering som en væsentlig del af kvalitetssikringen: 

 Omfatter alle produkter, fra små notater til store rapporter 

 Kritisk gennemlæsning af faglig kompetent(e) kollega(er) (dokumenteres) 

 Sikring af, at den nyeste viden er inddraget ved opgaveløsningen 

 Sikring af, at det er tydeliggjort, hvad der er årsagen, hvis der ikke er konsistens med 

tidligere myndighedsrådgivning 

 Er produktets indhold i overensstemmelse med det rekvirerede 

 Ved større projekter - kvalitetssikring med ekstern fagfællebedømmelse svarende til 

peer review 

 

 

 

 

Opgaven modtages 
og ansvarlig 
centerenhed 
identificeres 

Opgaven 
videreformidles til 

forskningsmiljøerne 

Opgaven afgrænses 
i forskningsmiljøerne 

og løses 

Det udarbejdede 
produkt gennemgår 

faglig 
kommentering 

Opgaven afsluttes 
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Overskrift én linje 

Bold eller Regular OPGAVEN AFSLUTTES 

 Levering af produkt til rekvirenten 

 Eventuel uddybning af uklarheder 

 Offentliggørelse af produktet 

 Al offentlig finansieret forskning, herunder resultater af myndighedsbetjeningen 

skal være frit tilgængelig 

 Tidspunkt for offentliggørelse som aftalt 

 

 

 

 

Opgaven modtages 
og ansvarlig 
centerenhed 
identificeres 

Opgaven 
videreformidles til 

forskningsmiljøerne 

Opgaven afgrænses 
i forskningsmiljøerne 

og løses 

Det udarbejdede 
produkt gennemgår 

faglig 
kommentering 

Opgaven afsluttes 
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 Opbygget med udgangspunkt i ISO 9001 ”Kvalitetsledelsessystemer”  

 Men ikke certificeret 

 

 Beskrevet i: 

• QA-håndbog del 1 – Administrativ del (dækker faglig rådgivning og 

akkrediteret prøvning) 

• QA-håndbog del 2 A – Faglig rådgivning 

• Henviser til dce.medarbejdere.au.dk og medarbejdere.au.dk 

 

DCE’S KVALITETSSTYRING AF FAGLIG RÅDGIVNING 
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KVALITETSORGANISATION 

Kvalitetschef – DCE direktør 

Kvalitetsansvarlig 

Bioscience 

Kvalitetsansvarlig 

Miljøvidenskab 

Kvalitetskoordinator  

Faglig rådgivning 

Rådgivningsudvalg 

Bioscience 

Myndighedsbetjeningsudvalg 

Miljøvidenskab 

Topledelsen 
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 Juridisk identitet, uafhængighed og integritet (armslængde) samt 

forsikringsforhold 

 Beskrivelse af formål og opgaver 

 Rammeaftalen, faglig rådgivning udenfor rammeaftalen til ministerier, andre 

offentlige institutioner og private 

 Beskrivelse af organisation og ledelse, infrastruktur, samarbejdsudvalg, 

arbejdsmiljøorganisation, opfyldelse af menneskerettigheder og grøn politik 

 Beskrivelse af kvalitetsstyringssystem – politik, mål, opbygning, dokumentation og 

organisation   

INDHOLD I QA HÅNDBOG DEL 1 
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 Beskrivelse af hvordan det ”daglige arbejde” med faglig rådgivning skal udføres 

 Afgivelse af tilbud og indgåelse af aftaler 

 Projektstyring 

 Fordeling af ansvar og beføjelser 

 Faglig kvalitetssikring 

 Dokumenthåndtering 

 Datalagring  

 Offentliggørelse af resultater og produkter 

 Ensartet opbygning af beskrivelse af hvert delelement/kapitel 

 Formål, Gyldighedsområde, Fremgangsmåde og Ansvarsfordeling 

INDHOLD I QA-HÅNDBOG DEL 2A 
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Element i kvalitetssikring af produkter Ansvarlig 
Er de anvendte metoder fagligt underbyggede og relevante og analyserne 
udført korrekt 

Institut 

Er diskussion og konklusioner konsistente og i overensstemmelse med 
resultaterne 

Institut 

Er tabel og figurhenvisning korrekt Institut 
Er referenceliste korrekt Institut 
Er stavning og kommasætningen korrekt Institut 
Er produktets forside og kolofon korrekt Institut 
Er konklusion og resumé/sammenfatning dækkende og i 
overensstemmelse med produktets indhold, og er 
resumeet/sammenfatningen udformet sprogligt, så det er forståeligt for en 
bredere målgruppe end de fagligt involverede  

Institut og DCE-centerenhed 

Er produktets indhold i overensstemmelse med det rekvirerede  Institut og DCE-centerenhed 

Er produktets indhold i overensstemmelse med tidligere produkter indenfor 
samme område. Hvis det ikke er tilfældet, skal det fremgå hvorfor der ikke 
er overensstemmelse – eksempelvis ny viden 

Institut og DCE-centerenhed 

DELELEMENTER I FAGLIG KVALITETSSIKRING  

AF PRODUKTER 



1 6. FEBRUAR 2017 

 
 

DCE - NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG 

ENERGI 

AARHUS  
UNIVERSITET AU 

LEVENDE SYSTEM 

Opdatering med udgangspunkt i: 

 Konstaterede fejl og mangler og deraf følgende muligheder for forbedring/undgå 

gentagelse 

 Intern audit 

 Ændringer som følge af ”tingenes udvikling” 

 Brugertilfredshed 

 Drøftelse ved årlig ledelsesevaluering, herunder vurdering af opfyldelse af de årligt fastsatte 

mål 
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