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1. Indledning 

Rammeaftalen er indgået mellem Miljø-og F"devareministeriet (MFVM) og Københavns Uni
versitet (KU) for perioden 2018-2021. Rammeaftalen underskrives af departementschefen for 
MFVMog rektor for KU. Rammeaftalen vedrører forsknings-og udviklingsopgaver som grund
lag for forskningsbaserel myndighedsbeljening. 

Rammeaftalens formål er at sikre tilvejebringelsen af forskningsbaseret myndighedsbetjening 1 

til MFVM fra KU. Rammeaftalen etablerer rammerne for et samarbejde mellem parterne for at 
sikre, al KU gennemfører forskning, som kan understøtte MFVM's forvaltningsmæssige opga
ver, samt sikre at KU har den viden og de kompetencer, der kræves for at levere forsknings
mæssig understøttelse Inden for de fagområder, der er omfattet af rammeaftalen. 

Rammeaftalen beskriver de overordnede rammer og vilkår for samarbejdet mellem MFVM og 
KU og vedlægges ydelsesaftaler med tilhørende arbejdsprogrammer, som beskriver KU's 

forskningsbaserede myndighedsbetjening af MFVM. Rammeaftalen med tilhørende ydelsesaf
taler (herefter aftalen) er 4-årig med forbehold for vedtagelse af de enkelte års finanslove og 
rulles årligt for en ny 4-årig periode. 

Aftalen omfatter aktuelt to ydelsesafta!er, som beskriver den forskningsbaserede myndigheds
betjening Inden for følgende faglige områder; 
• Ressource-og samfundsøkonomi 
• Skov og landskab 

Den forskningsbaserede myndighedsbetjening I henhold til ovenstående ydelsesaftaler vareta
ges af lnstil1Jt for Geovldenskab og Nalurforvallnlng (IGN) og Institut for Fødevare-og Res
soun:eøkonoml (IFRO) i henhold til aftalerne om Det Nationale Center for Skov, Landskab og 
Planlægning (S&L)2 samt Institut for Fødevare-og Ressourceøkonomi (IFRO)3 ved Det Natur 
og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE) på KU. Hertil kommer rammeaftale vedr. samfunds
økonomi på miljøområdet, som udmønter MFVM's bevilling til opgaver vedr. ressource-og 
samfundsøkonomi(§ 24.34.30.10) gennem el konsortium mellem KU og AU. 

Som et resultat af konkurrenceudsætteisen af den forskningsbaserede myndighedsbetjening 
vedr. veterinærforhold, overdrages ydelsesaftalen Veterinær III KU med Statens Serum Institut 

1 
Forskningsbaseret myndlghedsbelJenlng er defineret I bemærkningerne til unlversltelslovens § 2, stk. 4, 

og dækker de I lov nr. 326 af 515 2014 § 2 anfi:nte opgavetyper, 111mmed unlver1ltelareformen blev over

ført fra de lldllgere 1ektorfoniknlng11ln111llutter .III unlvenilleteme 

2 S&L er et tværgående centersamarbejde mellem lnstllul for Geovldenskab og NaturfoMltnlng (IGN) og 

Institut for Fødevare-og Ressourceøkonomi (IFRO), lom leverer for&knlngsbaseret myndighedsbetjening 
III MFVM I medfør af det analegrundlag, ■om lå Ilt grund for etableringen af S&L som et selvstændigt cen
ter ved den daværende Kgl. Veterinær-og Landbohøjskole (KVL) pr. 1.Januar2004 I henhold III unlveral
telslovena§ 31, stk. 1. Aftalegrundlagetomfatter bl a. 'Ressortaftale mellem Fødevaremlnlsteriel, MIIJøml
nlstertelog Mlnlateriet for Videnskab, Teknologi og Udvlkllng', 18-06-2003,der videre Inddrog anbefalInger 
fra en embedsmandsgruppeom 'Målsætnlnger og principper for sektorforskning i Danmari<', 22-10.2002. 

3 Omden fon1kningsba11erede mynd!ghedsbetjening fremgår følgende af vedtægten ved etableringen af del 

daværende Fødevaremkonomlske Institut på den daværende Kgl. Veterinær-og Landbohøjskole under 
formålet,jf. § 4, stk. 1:•4) udføre Corsknlngsbaaeret myndlghedabeijening I relation til fadevareøkonomiake 
og reøøourceøkonomh,keproblemstilling; 5) varetage myndlghedtbetjenlng af Ministeriet for Fødevarer, 
Landbrugog Fiskeri herunder at bidrage med viden 111mgrundlag for polllikformulering og til forberedelse 
af po!llik!mplementering I relation ID EU'&fælles landbrugs-og fiskeripolitik semt andre polillkker vedr. fm
devareaektoren;• 
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som samarbejdspartner med begyndelse fra 1. januar 2020. De nødvendige tilpasninger som 
følger heraf vil blive indarbejdet i kommende rammeaftaler. 

12017 har Miljø-og Fødevareminfsteriel opsagt ydelsesaftalen Skov og Landskab med virkning 
fra 2021. Endvidere er indsatsområdet "skovovervågning• i kontrakten om skovovervågning 
opsagt med virkning fra 2021. Dette sker med henblik på at konkurrenceudsætte områderne. 
De opsagte områder udgør en værdi af 16 mio. kr. (2018), hvoraf indsatsområdet skovover• 
vågning udgør 4,3 mio. kr. og ydelsesaftalen Skov og Landskab udgør 11,7 mio. kr. Del kon• 
krete konkurrenceudsættelsesmateriale forventes offentliggjort medio 2018, og i forbindelse 
hermed præciseres kravene og rammerne for udbuddet. 

Ved rulning af aftalen kan der indgås nye ydelsesaftaler med mulighed for at inddrage andre 
institutter på KU. Ligeledes kan ydelsesaftaler opsiges, jf. afsnit 3.7 samt retningslinjer for kon• 
kurrenceudsættelse i Notat om anatermellem universiteter og ministerier for forskningsbaseret 
myndighedsbetjeningmed tilknyttet bilag 4. Indgåelse af nye ydelsesaftaler eller opsigelse af 

nuværende ydelsesaftaler påvirker som udgangspunkt ikke rammeaftalens generelle vilkilr, jf. 
afsnit 7.1. 

1.1 Strategiske sigtelinjer 
KU udfører forskning af høj kvalitet inden for ydelsesaftalemes faglige områder med henblik på, 
at myndighedsbetjeningen er forskningsbaseret og sker på basis af den nyeste viden. 

Den forskningsbaserede myndighedsbetjening skal være fremsynet og effektiv I forhold til at 
løse centrale samfunds• og erhvervsmæssige udfordringer indenfor MFVM's ressortområde. 
Den forskning, som KU udfører i henhold lil nærværende aftale, skal understøtte sektorudvik• 
lingen, herunder videns-og teknologioverførslen til erhverv og andre interessenter samt under• 
støtte hovedprioriteteme i FORSK2025-katatoget. 

Parternes strategiske sigtelinjer for aftalen er beskrevet i ydelsesafta!ernes afsnit 1.2 med 
udgangspunkt I MFVM's strategiske mål billeder og relevante strategier på KU. Ydelsesaftsier• 
ne med tilhørende arbejdsprogrammer udmønter de strategiske sigtelinjer gennem konkrete 
forskningsindsatser og større strategiske opgaver. KU vil i videst muligt omfang søgegearing 
af MFVM's bevilling gennem relevante foiskningsprojekter, som ligger inden for aftalens strate• 
glske sigtelinjer og økonomiske ramme. 

KU udnytter synergimulighedeme mellem den forskningsbaserede myndighedsbetjening og 
KU's øvrige formål, herunder uddannelse og innovalion. KU forpligter sig til at sikre robuste 
forskningsmiljøer Inden for aftalens økonomiske og faglige rammer, som kan levere kvalificeret 
rådgivningtil MFVM. 

Se htlp.llufm dkllor,kn.pg-og-jonova]ion:sam§pi<;me1tem-viden:9g-innoyationlfort;kplngsbaseret
myndjghed&beljeni□a1 re]nlngs1inler/retnlngslinier for forslcnlngsbaseret-mypdighedsbetienlna, hvordentil 
enhvertidgældende version vllvære al finde 
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2. Ydelsesaftalernes 
opbygning og anvendelse 

Ydelsesaftateme beskriver den faglige ramme for den forskningsbaserede myndfghedsbelje
nlng, som KU udfører I henhold tit denne aftale. Hver ydelsesaftale omfatter en række Indsats

områder, inden for hvilke parterne opbygger og udvikler et strategisk samarbejde. Tabel 1 er en 
oversigt over de aktuelle ydelsesaftaler og indsatsområder under denne rammeaftale. 

Ressource-og 
samfundsøkonomi 

Økonomiske 
Metoder IIIværdl&ælnlng a pos ve og negative mlljøekstemaliteter og andre 
lkke-mørkedsomsø 
Dea n af virkemidi 
Skov- · landskabs 
lntemaUonale aftal l skovområdet 

Skov og landskab 

Skov 

Frll 

Ydelsesafta1eme beskriver de ydelser, som KU forventes at levere Inden for hvert indsatsom
råde. Som bilag til den enkelte ydelsesaftale udarbejdes et arbejdsprogram, hvor de konkrete 
opgaver beskrives, som planlægges udfort i det/de kommende år. Arbejdsprogrammet inde
holder de ydelser, som MFVM bestiller hos KU og kan omfatte forskelllge ydelseskategorier, 
herunder både rådgivning og forskning. 

Den forskningsbaserede mynd!ghedsbetjentng omfatter fire ydelseskategorier: 
• Forskningsbaseret rådgivning 
• Forskningsbaserede beredskabsaktiviteter, herunder referencelaboratorievirksomhed 
• Forskningsbaseret overvågning og monitorering, herunder specifik overvågning-og datavirk• 

somhed 
• Forskningog generel kompetenceopbygning 

Forskningsbaseret radqlvnlng 
Planlagteog faste løbende opgaver samt ad hoc bestillinger i det enkelte år, fx akutte bestillin
ger til lovforberedende arbejde, udredninger og evalueringer mv. 

Forsknlnqsbasergde beredskabsøkrlvltqter, herunder re(ørencelaboratorlevlrksomhed 
Opretholdelse af fagligt og teknisk beredskab til hurtig og effektiv lci,snlng af akutte og aktuelle 
situationer. 

Forskningsbaseret overv;tanlng og monitorering. herunder specifik datavirksomhed 
Gennemførelse af forskningsbaseret overvågning og monitorering (eventuelt organiseret i 
fagdatacentre), herunder specifikke moniloreringsopgaver, nationale og internationale detarap
porteringsopgaver samt drifts-, vedligeholdelses-og dalaudviklingsopgaver. 

Forskning og aenergt kompetenceopbvanlna 
Forskningog kompetenceopbygning inden for MFVM's indsatsområder for den forskningsbase-
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rede myndighedsbetjening, herunder tiltrækning af ekstern fmansiering på strategisk vigtige 
områder til gearing af MFVM's bevilling. 

3. Økonomi 

3.1 Økonomiske rammer for aftalen 
Aftalen udmønter MFVM's aktueUe bevil ing til forskningsbaseret myndighedsbe~ening, som 
fremgår af finanslovens § 24.34.30 (Forskningsbaseret myndighedsbetjening fra Københavns 

Universitet) og omfatter den tidligere konkurrenceudsalte bevilling til samfunds-og ressource
økonomi på 5,2 mio. kr., saml Uddannelses-og Forskningsministeriets (UFM) bevilling til 
forskningsbaseret myndighedsbetjening på KU, som fremgår af§ 19.23.05.80 (Tilskud til gene
rel forskningsbaseret myndighedsbetjening vedr. skov og landskabsopgaver 5 (14,0 mio.kr) og 
opgaver i relation til fødevareøkonomi (6,9 mio. kr.). Tabel 2 viser, hvordan bevillingerne er 
fordelt mellem ydelsesaflaleme med forbehold for, at bevillingen tilvejebringes på de årlige 
finanslove. 

Den økonomiske ramme for ydelsesaltalen Ressource-og Samfundsøkonomi er 16,4 mio. kr. i 
2016, herunder 5,2 mio. kr. fra§ 24.34.30 (Forskningsbaseret myndighedsbetjening fra Kø
benhavns Universitet) samt hhv. 8,9 mio. kr. og 2,3 mio. kr. fra§ 19.23.05.80 (Tilskud til forsk

ningsbaseret myndighedsbetjening) . Ydelsesaftalen Ressource- og Samfundsøkonomi Inde
holder opgaver vedr. skovøkonomiog -politik, som er opgjort til at udgøre 2.2 mio. kr. I 2017 og 
2,3 mio. kr. i 2018-2021. Den økonomiske ramme for ydelsesaftalen Skov og Landskab er 11,7 
mio. kr. 12018 svarende til 14,0 mio. kr. lil generel myndighedsbetjening fra§ 19.23.05.80 
fraregnet 2,3 mio. kr. lit opgaver i ydelsesaftalen Ressource-og Samfundsøkonomi. 

Tabel 2. Den økonomiske ramme I årene 2018-2021 I mio. kr. 
·1~1:.JL,. ~I. W\:l ~ "-!!l..W tl!lj) 
Ressource-og samfundsøkonomi 16 4 164 164 16 3 
Skovog landskab 11 7 11 7 11 7 117 
I alt 28,1 28,1 28,1 28,0 

1) I ydelsesaltalen Indgår 2,3 mio. kr. fra Skov og Landskab bevllllrig på 14 mio. kr. på§ 19.23.05.80 

vedr. økonomiog polltlk på skov og landskabsomnidet mm., jf. ydelse111ftalensemneområder. 

3.2 Finansiering af forskning, forskningsbaseret rådgivning og 
Indirekte omkostninger 

Myndighedsbetjeningener kendetegnet ved et højt forskningsomfang. MFVM og KU er påbe
gyndt en samlet model for budgettering og rapportering af bevillingsanvendelsen, herunder 
opgørelse af indirekte omkostninger, som udbredes tø a11e nye og eksisterende ydelsesaftaler. 
Formåleter at sikre transparens om hvor stor en andet af bevilling, der finansierer ledelse, 
administration, forskningsmæssige infrastruktur, b~ninger mv. Andelen budgetteres for den 
enkelte ydelsesaftale med henblik på at afspejle konkrete forhold om den forskningsmæssige 
infrastruktur. Arbejdet fortsætter I 2018. 

Aftalens bevnting budgetteres derfor anvendt til både rådgivning, forskning saml Indirekte om
kostninger som vist I tabel 3. Denne andel medregnes ved opgørelsen af de samlede udgifter til 
offenUig forskning, udvikling og innovation, jf . 1-procentmålsætningen. 

1 FL 18 er anført opgaver vedr. skovovervågning, hvilket skal rettes til opgavervedr. Skovog Landskab I FL 19. 
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Parterne er enige om at udvise fleksibilitet I forhold til den forventede anvendelse af den øko
nomiske ramme, jf. tabel 3, i tilfælde af pludseligt opståede eller andre uventede begivenheder. 

Arbejdsprogrammet indeholder de ydelser, som MFVM bestiller hos KU og kan både omfatte 
rådgivnings-og forskningsydelser. Ved siden af de bestilte ydelser medgår MFVM's bevillinger 
til finansiering af forskning og kompetenceopbygning inden for rammeaftalens indsatsområder. 

Tabel 3. Parternes forventede anvendelse af MFVM's bevllllng I 2018 (mio. kr.) 

- - -'tHBtIÆfi'li0@ JEJB .lfli . 
~ ~ 

Ressource-og samfundsøkonomi 16,4 9,0 74 45% 
Skov og landskab 11.7 3,3 8,4 71 % 

I alt 281 123 15 8 56 % 

Heraf direkte omkostninger 18 3 85 9,8 
Heraf indirekte omkostninger 9.8 3,9 5,9 
• 'Heraf rådgIvnIng, inkl. monltorenng' og 'Heraf foraknlng' er begge opgjort Inklusiv direkte og 
indirekte omkostninger. 

MFVM's bevilling på§ 19.23.05.B0(Tilskud til forskningsbaseret myndighedsbetjening) er ud
møntet i ydelsesaftalen Skov og Landskab og er indikativ fordelt med 44 % af den samlede 
bevilling til indirekte omkostninger, jf. specificering i ydelsesaftalen Skov og Landskab, mens 
40 % af bevillingen anvendes til forskning og 16 % Ul ad hoc forskningsbaseret rådgivning, jf. 
label 3. En mindre andel af bevilling til I§ 19.23.05.80 vedr. Skov & Landskab på 2,3 mio. kr. 
går til skovrelaterede opgaver varelaget på KUIIFRO (se nedenfor). 

I forbindelse med fusionen mellem forskningscenter for Skov og Landskab og Den Kgl. Veteri
nær-og Landbohøjskole (KVL) blev der ved ressortomlægningen af Skov & Landskab på fi
nanslov 2004 overført 23,B mio. kr.(2004-priser) fra Miljøministeriettil Videnskabsministeriet. 
Heraf udgør trækningsretten I dag 14,0 mio. kr. Restbeløbet er overført til det generelle forsk
ningstilskud til Københavns Universilel (§ 19.22.01 ). Beløbe! fremgår ikke særskilt på finanslo
ven, men er opgjort til 9,5 mio. kr. (2018-priser). 

MFVM's bevilling på § 19.23.05 .BO ( Tilskudtil fo~kningsbaseret myndighedsbetjening) er lige
ledes udmøntet i ydelsesaftalen Ressource- og Samfundsøkonomi (opgaver i relation til føde
vareøkonomi) med 6,9 mio. kr. i 2018. Bevillingen er blevet genoprettet fra 2018. Dermed bud
getteres aftalen for 2018 I overensstemmelse med den oprindelige fordeling svarende til 138 
månedsværk, hvoraf ca. B2 månedsværk Inkl. Indirekte omkostninger anvendes til konkrete 
myndighedsopgaver og yderligere 6 månedsværk inkl. indirekte omkostninger reserveres lil 
anvendelse efter konkret aftale. Aftalen har en ganske lav forsknings-og kompetencedel på 4B 
måneder ud af de 136. Der anvendes aktuelt en overhead på 30 %. Del svarer til al 23 % af 
den samlede bevilling går til finansiering af Indirekte omkostninger 12018, mens 24 % går lil 
forskning og den resterende del på 53 % går lil forskningsbasere! rådgivning, jf. tabel 3. Ende
lig udmønter ydelsesaftalen Ressource-og Samfundsøkonomi en mindre andel af bevilling til 
Skov & Landskab på 2,3 mio. kr. Her anslås, al 44 % indikativ går til Indirekte omkostninger, 
mens 40 % går lil forskning og 16 % til ad hoc forskningsbaseret rådgivning for MFVM. 
Parterne er opmærksomme på, at fordelingen mellem forskning og forskningsbaseret rådgiv
ning set på tværs af ydelsesaftalen afviger fra anbefalingerne, og kan genovervejes i forbindel
se med kommende rulninger saml etablering af en samlet model for KU's Indirekte omkostnin
ger 12018. 

Bevillingen på § 24.34.30 (Forskningsbaseret myndighedsbetjening vedr. Købehavns Universi
tet) udmøntet i ydelsesaftalen Ressource- og Samfundsøkonomi er fordelt med maksimalt 50 
% til opretholdelse og udvikling af forskningsgrundlaget og de øvrige 50 % til myndighedsbetje-
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nfng og aftalle forskningsopgaver, som yderligere fordeles med 20 % til faste opgaver, 60 % lil 
årligt aftalte opgaver og 20 % til ad hoc-opgaver. Den samlede bevilling svarer i 2018 til ca. 64 
månedsværk inklusiv indirekte omkostninger, og altså heraf 32 månedsværktil rådgivningsop
gaver. Der anvendes en overhead på 44 %. jf. vedlagte Rammeaftale om forskningsbaseret 

myndighedsbetjening for Miljø- og Fødevareministeriet inden for samfundsøkonomi svarende 
til, at 30 % af den samlede bevilling går til finansiering af indirekte omkostninger, mens 35 % 

går til forskning og 35 % går til forskningsbaseret rådgivning, jf. tabel 3. 

KU arbejder løbende på at effektivisere opgavevaretageisen via faglige og administrative sy
nergigevinster, så som bedre kapacitetsudnyttelse, admlnlstralive forenklinger, procesoplime
ringer m.v. Konkrete omprioriteringer af opgaver og opgavebortfald kan efter aftale med MFVM 
indgå i effektiviseringsindsatsen efter den sædvanlige procedure for prioritering af opgaver. 

Tabel 4. Parternes forventede anvendelse af den økonomiske ramme på Indsatsområder 
fmlo. kr.) 

1 •.-r1e~;l~!~ 1,m:l·:;_•~-....... ;r:r., -- .. -- .!'..NH 
International økonomi 01 oolltik 1,7 
Fødevareforbru1, sundhed og velfærd 1,4 
Fødevareoroduktlon, teknologi 01 markedsforhold 2,1 
Analyser af samfundsøkonomiske konsekvenser af national 2,4 
og EU•rei!ulerlng 

Ressource- og Fiskeriøkonomio~ ·forvaltnfn1 1,3
samfundsøkon oml Deslllnafvlrkemldler til retulerlnll 1,3 

Metoder III værdisætnlm1 ar mllløeksternallteler 2,6 
Økonomiskmodellerlnii 1,3 
Skov-011 landskabsøkonoml,•ølanlæ1mln.11011 oolitlk 1,9 
lntemallonale aftaler handel naturressourcer"" skov 04 
I alt 164 
Skovens funktioner: økolooi oo drift 44 
Skovens biodiversitet oo habitater 1 6 
Skovens nroduktet 21Skov og landskab 
Pianl-nina af landskab nn bver 2,6 
Friluftsliv sundhed nn naturturisme 1 0 
lait 11 7 

3.3 Bevillingsmæssige bindinger på aftalen 
MFVM's bevilling til forskningsbaseret myndlghedsbeijening fra KU for opgaver vedr. ressour
ce- og samfundsøkonomi(§ 24.34.30) udmøntes i henhold lit vedlagte Rammeaftale om forsk• 

nlngsbaseret myndighedsbetjening for Miljø• og Fødevareministeriet inden for samfundsøko
nomi. 

UFM's bevilling til opgaver vedr. fødevareøkonomi (§19.23.05.80) udmøntes i henhold til nær
værende aftale, hvor den samlede ydelsesaftale vedr. Ressource og Samfundsøkonomi er 
underlag! f"lgende bevillingsmæssige bindinger: 

Opgaver for Udenrlqsmlnlsterlet 

Fiskeristyrelsen ved Udenrigsministeriet har en trækningsret på ca. 12 månedsårsværk vedr. 
aktiviteter knyttet til fiskeri. [Fiskeristyrelsen er repræsenteret i chefgruppen) (se afsnit 4 ). 

UFM's bevilling til opgaver vedr. Skov & Landskab (§19.23.05.80) Udmøntes 6geledes i hen
hold til nærværende aftale og er underlagt følgende bevillingsmæssige bindinger: 

Opgaver tor Geodatasryrgl.senog Styrelsen ror Data(ol'§vnlnq ogEffektivisering 
Geodatastyrelsen var i en periode en del af ministeriet, og i den periode blev der i mindre om
fang løst opgaver for denne slyrelse. Geodalastyrelsen er nu delt i Geodatastyrelsen og Styrel
sen for Dataforsyning og Effektiviseringog repræsentanter fra begge styrelser deltager i den 
faglige planlægningsgruppe (se afsnit 4). 

Ml~11-og Fedevareministeriel I Forslmingsbasere1 myndighec!sbeljenlngI Rammeaftale KU 9 

https://19.23.05.80
https://19.23.05.80
https://24.34.30
https://��lanl�1mln.11


Opgaverror Erhvervsstyre/sen 
Emner inden for lands-og byplanlægning er ressortoverført til Erhvervs-og Vækstministeriet, 
Erhvervsstyrelsen. Repræsentanter fra Erhvervsstyrelsen dellager I den faglige planlægnlngs
gruppe (se afsnit 4). 

3.4 Betalingsbetingelser 
MFVM overfører bevillingen under nærværende aftale med KU med 1/12 rater af bevillingen fra 
§ 24.34.30 ved udgangen af hver måned. Bevillingen udbetales l henhold til Modemiseringssty

relsens retningslinjer. 

3.6 Opfølgning og rapportering 
For hver ydelsesaftale er der nedsat en chefgruppe (se afsnit 4 ), som er ansvarlig for den lø
bende opfølgnlng på den forskningsbaserede myndighedsbetjening, herunder bl.a. om opga
verne i arbejdsprogrammel løses som planlagt, om der er behov for justeringer til arbejdspro
grammet, samt om leverancerne lever op til det aftalte, herunder kvaliteten af besli Ilinger og 

leverancer. 

Chefgruppen for hver ydelsesaftale behandler en halvårsrapportering, som KU udarbejder med 
frist den 15. september i Indeværende år saml en årsrapportering med frist den 1. maj det 
efterfølgende år. Til brug herfor er KU forpligtet til at rapportere bevillingsanvendelsen for den 
enkelte ydelsesaftale fordelt på indsatsområder. I tillæg hertil rapporterer KU i årsrapporterin
gen på den fakliske fordeling på forskning, forskningsbaseret rådgivning og indirekte omkost

ninger, jf. tabel 3. 

KU sender endvidere i forbindelse med årsrapporteringen oversigter over de projekter, som 
MFVM medfinanslerer ('laggede' projekter). Disse behandles i relevante chefgrupper. 

Halvårs-og årsrapporteringen udarbejdes på baggrund af en skabelon, som udarbe]des af 
MFVM og KU i fællesskab. KU udarbejder på baggrund heraf en sammenfattende halvårs-og 
årsrapportering, som forelægges ledelsesgruppen. I tillæg hertil kan MFVM og KU aftale publi
kationer til formidling af den forskningsbaserede myndighedsbeljening. 

3.6 Samarbejde med andre forskningsmiljøer og øvrige aktører 
Rammeaftalen og ydelsesaftalerne skal bidrage til at sikre langsigtede og stsblle rammer for 
den forskning og kompetenceopbygning, der er forudsætningen for forskningsbaseret myndig
hedsbetjening af høj kvalitet. 

For at sikre den bedst mulige opgaveløsning og en effektiv udnyttelse af MFVM's samlede 
ressourcertil forskningsbaseret myndighedsbeljenlng er parterne enige om, al KU samarbejder 
med andre universiteter, hvor det er hensigtsmæssigt og kan forbedre den faglige kvalitet af 
myndighedsbetjeningen. Samarbejdet kan ske på nedenstående måder. Målet er at samle de 
stærkeste forskningsmiljøer om de pågældende opgaver og sikre relevante forskningsinstituti
oner bringes i spil inden for områder, hvor de har komplementære kompetencer. 

Ved etablering af samarbejder og konsortier, jf. nedenfor, skal de udbudsrellige rammer vurde
res konkret i hvert enkelt tilfælde. 

I. KU kan på konkrete områder, efter aftale med MFVM, etablere forpligtende afgræn
sede samarbejder af kortere varighed på tværs af relevante forskningsmiljøer i forbin
delse med en konkret tidsafgrænset rådgivningsopgave. Ugeledes kan KU ved læn
gerevarende eller tilbagevendende opgaver eller ved etablering af større forsknings
områder etablere forpligtende længerevarende samarbejder. Der er i beggetilfælde 
tale om et samarbejde, hvor der er en leverandør (bevillingshaver), som er ansvarlig 
for opgavevaretageisen og regnskabsaflæggelsen I forhold til MFVM. Samarbejderog 
konsortier kan etableres, hvis parterne er enige herom. 

li. MFVM har mulighed for at indhente en supplerende vurdering ('second oplnfon1 fra 
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en anden national eller international forskningsinstitution i forhold til konkrete leveran• 
cer inden for denne aftale. Målet er I særlige tilfælde at kunne skabeekstra sikkerhed 
om kvaliteten af el givent fagligt grundlag. Den supplerende vurdering kan fx omfatte 
wrderinger af metode, datagrundlag samt konkrete beregninger mv. KU stiller rele• 
vant forskning og data til rådighed inden for rammerne af afsnit 7 .5. Supplerende vur• 
deringer finansieres uden for aftalen. 

lit KU er forpligtet til at sikre, al kvaliteten af og grundlaget for den forskningsbaserede 
myndighedsbetjening på universitetet indgår som særskilt evalueringspunkt i de peri• 
odiske Internationale forskningsevalueringer, universitetet gennemfører af institutter
ne. KU formidler resultatet af de internationale evalueringer til MFVM via ledelses-og 
chefgrupperne.MFVM har endvidere mulighed for al anmode Uddannelses-og 
Forskningsministeriel om at initierer en evaluering af KU's forskning eller forsknings
miljøer, hvortil KU stiller relevant forskning og data til rådighedInden for rammerne af 
afsnit7.5. 

3.7 Konkurrenceudsættelse 
MFVM kan beslutte at konkurrenceudsætte aktiviteter under denne aftale. Ved en eventuel 
konkurrenceudsællelse følges retningslinjer for konkurrenceudsællelse, der er aftalt i Notat om 

aftaler mellem universiteter og ministerier for forskningsbaseret myndighedsbetjening med 
tilknytte!bilag6. 

6 
Se http.1/ufmd~/forskning-oq-innoyahOQlsj1mspil--meUem•viden-og-innovotionlfot5kninasbasereJ

myndighedsbetienlng1retnipnslinierlretnin9sliQier-for-lors~n•oosbaseret-myndighedsbetienino, hvor den tll 
enhver tid gældende version vll være at finde 

Miljø- og Fødevaremin isteriet/ Forskningsbaserel myndighedsbeljenlng / Rammealtllle KU 11 



4. Samarbejdsorganisation 

Samarbejdet mellem MFVM og KU forankres i to samarbejdsfora på ledelsesniveau: 
1. Ledelsesgruppe for den samlede aftale, som er øverste besluttende forum og overordnet 

ansvarlig for rulning af og opfølgning på rammeaftalen med tilhørende ydelsesaftaler og 
arbejdsprogrammer, jf. afsnit 4.1. 

2. Chefgruppe for hver ydelsesaftale, som er ansvarlig for genforhandling ar og opfralgning på 
den enkelte ydelsesaflale med tilhørende arbejdsprogram, jf. afsnit 4.2. 

MFVM og KU indgår l tillæg til ovenstående samarbejdsfora i en teknisk faglig dialog om kon
krete opgaver inden for aftalen under iagttagelse af principper for armslængde, transparens og 
universitetets metodefrihed. 

Ledelses•og chefgrupperne kan - i det omfang der er behov herfor - nedsætte faglige ar
bejdsgrupper, udvalg mv. Del faglige samarbejde skal inddrage relevante fagkompetencer på 
tværs af MFVM og KU. Der udarbejdes el kommissorium med angivelse ar 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. 

For ydelsesaftalen Skov og Landskab videreføres den faglige planlægningsgruppe med faglige 
nøglepersoner fra Miljraslyrelsen, Naturstyrelsen, Landbrugsstyrelsen , Erhvervsstyrelsen, 
Geodatastyrelsen, Styrelsen for Digitalisering og Effektivisering saml IGN. Planlægningsgrup
pen beskrives nærmere i ydelsesaftalen Skov og Landskab. 

Hertil kommer, at KU ved sine institutter kan nedsætte rådgivende udvalg. IFRO har nedsat et 
sådan Rådgivende Udvalg og IGN her laget de indledende skridt til at etablere el sådanne 
udvalg for Skov og Landskabsområdet. Institutterne kan udpege medarbejdere fra MFVMtil 

disse udvalg. 

For indeværende skal der derudover lages hensyn lil følgende: Centerbestyrelse for Skov & 
Landskab samt for Institut for Fødevare-og Ressourceøkonomi, der sammensættes I henhold 
til vedtægterne for S&L hhv. IFRO. Af S&L's vedtægter fremgår under Centerbestyrelsens 
opgaver,§ 6, slk. 1, at "bestyrelsen rådgiver centerlederen og varetager efter delegation fra 
dekanen følgende opgaver: 1) fører lilsyn med den daglige ledelse af S&L inden for rammerne 
af centrets generelle strategi; 2) behandler beslutninger om S&L's strategi, arbejdsprogram, 
budget, årsregnskab og årsrapport Inden for universitetets rammer og efter oplæg fra centerle
deren; 3) foretager løbende opfølgning på S&L's virksomhed efter oplæg fra centerlederen." Af 
IFRO's vedtægter fremgår under Bestyrelsens opgaver, § 6, stk. 1, al "bestyrelsen rådgiver 
instituttets tnslilutleder og træffer efter delegation fra dekanen beslutning om følgende forhold: 
4) Indgår aftale om forskningsbaseret myndighedsbetjening med Ministeriet for Fødevarer, 
Landbrugog Fiskeri om opgaverne nævnt i§ 4, pkt. 4 og 5, efter indstilling fra lnslilullederen. 
Aftalen godkendes af dekanen fsva. legalitet og ressourceforbrug.". Sekretariatsfunktionen for 
bestyrelserne varetages af S&L og IFR07

• 

7 De to beatyreli.er, de tlknyttede lnstltuUedel&er, dekanen for området samt rektor har indetijJet til København, Unive111itet11 bestyrelse at 

de 10 bestyrelser nedlmgges, og har foreslået de ridglvende udvalg som en bedre tilpasset struktur. lndslilllngen med tilknyttede mn
dringer I vedtægten for K111benhavns primo 2018. Når dette sker, bortfalder dette afanH. Universilet forventes at ske Ultimo 2017, 11eneat 
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4.1 Ledelsesgruppen 
Ledelsesgruppeme sammensættes af ledelsesrepræsentanter fra MFVM og KU. Ledelses
grupperne har det overordnede ansvar for rulning af aftalen og opfølgning på den leverede 
myndighedsbetjening på tværs af ydelsesaflaleme. Tabel 3 viser bemandingen af ledelses• 
gruppen. Ledelsesgruppen sekrelariatsbetjenes af et aftalesekretariat bestående af repræsen
tanter fra ministeriel og universitetet. Ledelsesgruppens sammensætning kan ændres ved 
beslutning i ledelsesgruppen. 

Tabel 5, Beman dlna ar Iedelsesaruooe for MFVMog KU. 
,rmrnm.trmr J l..-.:)1t.;t• _.,._ ·- Uf.Wj1 
MFVM Afdelinoschef OEP <Formand) Jakob Møller Nielsen 

Vicedirektør LBST Jacob Nielsen 
Kunde-oo Udviklinasdirektør FVST Annelise Fenaer 
Vicedirektør MST Hans Christian Karsten 
Vicedirektør. NST Sione NecoerLarsen 

KU Prodekan SCIENCE Erik Bisoaard Madsen 
lnslituUeder IFRO Bo Jellesmark Thorsen 
lnstituUeder IGN Claus Beier 

Ledelsesgruppens rolle og an§var 
• Gensidig vidensdeling om forskning og projekter af relevans for aftalen. 
• Strategisk dialog i forhold til politiske og faglige tendenser med relevans ror myndighedsbe

tjeningen. 
• Styrke det langsigtede samarbejde mellem parterne med henblik på fortsat kompetence

opbygning, herunder vedligeholdelse af de aktiviteter og metoder m.v., der kræves for at 
levere og udnytte kvalificeret og relevant myndighedsbetjening. 

• Vurdere om der er behov for nye indsatser eller justering af eksisterende indsatser på 
tværs af ydelsesaftale me, herunder vurdere om der er behov for ændringer I ressourcelll
førslen til ydelsesaftaleme. 

• Dri,fte faglige og administrative synergler. 
• Drøfte og optimere faglige og administrative arbejdsgange mellem KU og MFVM. 
• Drøfte større og langsigtede ændringer I forskningsinfrastrukturen og evt. investeringsbe

hov. 
• Drøfte nytninglkonkurrenceudsættelse af opgaver. 
• Rulle den samlede aftale, herunder foretage prioriteringer mellem ydelsesaftaler saml sikre 

udmøntning af de strategiske sigtelinjer. 
• Godkendeog indstille samlet aftale for det kommende år til underskrift. 
• Godkende halvårsrapportering for samlet aftale, herunder drøfte evt. Indstillinger fra chef

grupper. 
• Godkende årsrapportering for samlet aftale, herunder drøfte evt. indstillinger fra chefgrup

per. 

4.2 Chefgrupper 
En chefgruppe ror en ydelsesaftale sammensættes af repræsentanter fra MFVM's fagenheder 
og KU's forskningsmiljøer på chefniveau. Chefgruppen er inden for sit faglige område ansvarlig 
for den faglige tilrettelæggelse af samarbejdet, herunder den årlige rulning af ydelsesaftalen 
med tilhørende arbejdsprogram og opfølgning på den leverede myndighedsbetjening i henhold 
til arbejdsprogrammet. Chefgruppen sekretariatsbetjenes af den ansvarlige styreI
seldepartementet, som er formand for chefgruppen, med Input fra og I tæt samarbejde med KU 
og evt. arbejdsgrupper. Bemandingen ar chefgruppen fremgår af ydelsesaftalens afsnit 3. 

Chefgruppen§ rolle og an1va, 
• Gensidig vldensdellng om fO!'sknlng og projekter af relevans for aftalen. 
• Strategisk dialog i forhold til politiske og faglige tendenser med relevans for myndighedsbe

tjeningen. 
• Tilrettelægge det faglige samarbejde, så både aktuelle og langsigtede strategiske behov 

tilgodeses. 
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• Vurdere opgavemængden og eventuelt prioritere udførelsen af opgaver, så de er afstemt 
ressourcerne afsat til indsatsområdeme i overensstemmelse med ydelsesaftalen. 

• Vurdere om opgaveme i arbejdsprogrammet løses som planlagt, om der er behov for juste
ringer til arbejdsprogrammet, samt om leverancerne lever op til det aftalte. herunder kvali
teten af bestillinger og leverancer. 

• Rulning af ydelsesaftale (arbejdsprogram og evt. justering af indsatsområder) på baggrund 
af faglige input, herunder vurdere eventuelle behov for ændret ressourcefordeling og evt. 
indstiOe forslag om omprioriteringer til ledelsesgruppen. 

• Udarbejde halvårsrapportering for ydelsesaftalen, herunder drmfte indstillinger fra opgave-
ansvarlige samt evt. indstille til ledelsesgruppen. 

• Udarbejde års rapportering for ydelsesaftalen, herunder drøfte indstillinger fra opgavean• 
svarlige samt evt. indstille til ledelsesgruppen. 

• Efter behov nedsættes faglige arbejdsgrupper mv. som sikrer teknisk fagllg dialog mellem 
MFVM's fagenheder og KU's forsknlngsmiljmer. 

4.3 Mødeplan 
Ledelsesgruppen afholder to møder årligt (efter behov kan der afholdes flere møder): 
• 1. halvår godkendes årsrapporteringen for sidste års aftale Of. afsnit 3.5) og der gives 

indspil til strategiske sigtelinjer for næste år, herunder bl.a. vedllgeho1delseaf aktiviteter og 

metoder mv., behov for nye Indsatser eller justering af eksisterende Indsatser, drøftelse af 
større og langsigtede ændringer i forskningsinfrastrukturen og evt. Investeringsbehov samt 
evt. Hmarbejder med andre ministerier, forskningsmiljøer og aktører. 

• 2. halvår godkendes halvårsrapporteringen for indeværende års aftale Of. afsnll 3.5) og 
aftalen for næste år godkendes og indstilles til underskrift. 

Chefgruppen afholder to møder årligt (efter behov kan der afholdes flere møder): 
• 1, halvår godkender og indstiller årsrapporteringen for sidste års aftale (jf. afsnit 3.5) og der 

gives input til de strategiske sigtelinjer for næste år til ledelsesgruppen, herunder bl.a. ved
ligeholdelse af aktiviteter og metoder mv., behov for nye indsatser eller justering af eksiste
rende Indsatser samt evt. samarbejder med andre ministerier, forskningsmiljøer og aktører. 

• 2. halvår godkender og Indstiller halvårsrapporteringen for indeværende års aftale Of. afsnit 
3.5) og på baggrund af faglige input færdiggøres og Indstilles rulningen af næste års ydel• 
sesaftale og arbejdsprogram til ledelsesgruppen. 

Artig rulning ar aftalen 
Senest I september måned indkalder formanden for hver chefgruppe til et møde, hvor MFVM 
præsenterer oplæg til næste års opgaver med tilhørende uddybende beskrivelse af baggrund 
for og forventet omfang af hver opgave. Så vidt muligt baserer dette oplæg sig på en løbende 
dialog med de relevante fagmlljøer på KU. Løbende opgaver og opgaver af flere års varighed 
opdateres om nødvendigt I forhold til sidste års beskrivelser. KU gennemfører på denne bag
grund en vurdering af omfang og forventet ressourceforbrug mhp. at prioritere opgaverne til 
næste år, herunder evt. komme med konkrete forslag til omprioritering i forhold til tidligere år. 

4.4 Digital understøttelse af bestlllinger og leverancer 
MFVM har oprettet en Forskningsbank, som digitalt understøtter bestillinger og leverancer 
mhp. at sikre systematik, transparens og overblik. Som udgangspunkt skal alle bestillinger fra 
MFVM 111 KU ske via MFVM's Forskningsbank, som beskrevet i bilag 1 (den gode bestilling). 

4.5 Skriftlighed I universitetets rådgivning 
Universitetets rådgivning af ministeriet sker altid skriHligt i form af blandt andet rapporter, nota
ter mv. Skriftligheden understøttes endvidere af de almindelige procedurer omkring n\dglv· 
ningsleverancen. I tilfælde af telefonisk rådgivning, hvor MFVM vil citere eller henvise til KU, 
eller hvor en sag afgøres på grundlag af rådgivningen fra KU, udarbejder MFVM efter en fast 
skabelon et telefonnotat, som sendes til godkendelse af universitetet. 
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I de tilfælde, hvor der nedsættes styre- eller følgegrupper i tilknytning til rådgivningsopgaver, 
formuleres et kommissorium, som skal skabe klarhed omkring roller, kompetencer og eventuel 
rammesætning for lesningsrum. Universitetet kan alene deltage som faglig rådgiver, og univer
sitetets faglige anbefalinger og radgivning skal fremgå skriftligt af afrapportering. 

MFVMog universitetet er underlagt de almindelige offentllgrelUge regler om notatpligt mv. 
Aftalens bestemmelser ændrer ikke herpå. 

4.6 KU's Interessentinddragelse og informationsforpligtelse 
KU kan frit planlægge sin interessenlinddragelse I universitetets aktiviteter vedr. forskningsba
seret myndighedsbetjening. KU har nedsat el Rådgivende Udvalg for Institut for Fødevare-og 
Ressourceøkonomi,og arbejder ligeledes på al nedsætte el Rådgivende Udvalg for skov og 
landskabsområdet ved Institut for Geovidenskab og Naturressourcer . I tillæghertil formidler 
KU relevante resultater Inden for ydelsesaflalemes Indsatsområder til MFVM, erhverv og andre 
interessenter samt til offentligheden, jf. generelle forpligtelser i unlversitetsloven. Øvrige fonnld
Ungsakllviteter aftales mellem MFVM og KU I ydelsesaftaleme. 

KU forpligter sig til løbende og på eget initiativ al Informere MFVM om relevante forskningsstra
tegier, resultater afforskningsakliviteter, rapporter, nyheder, konferencer, Internationalt samar
bejde, og lignende indenfor ydelsesaftalemes område af relevans for ministeriets arbejde. 
Dette sker bl.a. gennem gensidig orientering på chefgruppe-og ledelsesgruppemøder, hvor 
MFVM tilsvarende giver KU indblik i den politiske og forvaltningsmæssige dagsorden og med 
henblik på, at KU kan holde MFVM orienteret om forskning og andre aktiviteter med relevans 
herfor, jf. afsnit 4.6. 

Nærværende rammeaftale med tilhørende ydelsesaftaler og bilag offentliggøres på KU's 
hjemmeside. 

4.7 MFVM's interessentinddragelse og informationsforpligtelse 
MFVM kan frit planlægge sin interessentinddragelse i ministeriets aktiviteter vedr. forsknings
baseret myndighedsbetjening. MFVM har et rådgivende strategiske Interessentnetværk på 
tværs af ministeriets aftaler med universiteterne med henblik på, at relevante Interessenter 
informeres om og kan komme med input til den forskningsbaserede myndighedsbetjening. Det 
rådgivende strategiske interessentnetværk går på tværs af de enkelte aftaler om myndigheds
betjening. 

MFVM forpligter sig til løbende og på eget initiativ at infonnere KU om politiske og forvalt
nlngsmæsslge strategier, handlingsplaner samt andre initiativer og forhold af betydning for 
KU's forskning og forskningsbaserede myndighedsbetjening. Dette sker bl.a. gennem gensidig 
orientering på chefgruppe-og ledelsesgruppemøder, hvor MFVM giver KU Indblik i den politi
ske og forvaltnlngsmæssige dagsorden og med henblik på, at KU kan holde MFVM orienteret 
om forskning og andre aktiviteter med relevans herfor, jf. afsnit 4.5. 

Nærværende rammeaftale med tilhørende ydelsesaftaler og bilagoffenUiggøres på MFVM's 
hjemmeside. 

MIijø- og Fedevaremln1s1er1el myndlghedabeljenlng/ Fon;knlngsbase/81 / Rammeaftale KU 111 



5. Kvalitetssikring og rammer 
for inddragelse af faglige 
bidrag fra eksterne parter 

5.1 Kvalitetssikring 
KU er ansvarlig for den faglige kvalitelssikring ar den forskningsbaserede myndighedsbelje
ning. Den seklorrelaterede forskning er underlag! samme kvalitelssikring som universiteternes 
øvrige forskning. KU fastlægger retningslinjer for kvalitetssikring ar myndighedsbeljeningen. 

KU's halvårs-og årsrapporteringer skal gøre det muligt for parterne at følge systematisk op på 
kvalitelen af bestlllinger og leverancer, jf. afsnil 3.5. 

I det omfang KU foretager eksleme reviews af forskningsmiljøer omfattet af aftalen, orienterer 
KU MFVM om de overordnede resultater heraf. 

5.2 Åbenhed om konkrete opgaver og rammer for Inddragelse 
af faglige bidrag fra eksterne parter 

Der er fuld åbenhed om de forsknings-og rådgivningsopgaver, som KU leverer I henhold til 
aftalen. Udgangspunklet er altid, at leverancerne fri! kan offentliggøres af parterne efter leve
rancens aflevering, jf. afsnit 7.2 og 7.3. 

I tillæg hertil kan det for konkrete opgaver være relevant at iværksætte yderligere tiltag til ind
dragelse af faglige bidrag fra eksterne parter i forbindelse med udarbejdelse af universitetets 
leverancer. Målet med Model for inddragelse af faglige bidrag fra eksterne parler (se nedenfor) 
er at sikre klare rammer for eventuel inddragelse af eksterne parter I udarbejdelsesfasen, her
under at Inddragelsen alene omfatter rent faglige Input, mens lnteressemkendegivelser henvi
ses til ministeriet og det politiske system. 

Modellen nedenfor beskriver fem tiltag til åbenhed i forbindelse med udarbejdelsen af konkrete 
rådgivningsopgaver. Modellen anvendes Ikke på den løbende driftsmæssige overvågning og 
moniteringsopgaver,som KU foretager for MFVM. Tiltag 1 er udgangspunktet om, at leveran
cerne altid frit kan offentliggøres af parterne efter aflevering, jf. afsnit 7.2 og 7.3. Tiltag 1 an
vendes som udgangspunkt på alle opgaver og kan evt. suppleres af tiltag 2-5. 

Tiltag 2-5 er mulige yderligere tlllag III Inddragelse af faglige bidrag fra eksterne parter I udar
bejdelsesfasen, hvor dette I særlige tilfælde vurderes relevant I forhold III den konkrete opgave. 
Her gælder samtidig udgangspunkter om, at leverancerne altid frit kan offenUiggøres ar parter
ne efter aflevering, jf. afsnit 7.2 og 7.3. Det forventede ressourceforbrug i forbindelse med 
yderligere tillag til Inddragelse af eksterne parter Indregnes l det samlede ressourcetræk og 
tidsplan for opgaven på linje med øvrige delleverancer. Uanset hvilke yderligere tiltag der væl
ges til inddragelse af eksterne parter i udarbejdelsesfasen. 

I den årlige rulning ar arbejdsprogrammet aftaler den ansvarlige styrelse og KU I hvilke konkre
te opgaver, del kan være relevant al iværksætte yderligere tiltag til Inddragelse af faglige bldrag 
fra eksterne parter i udarbejdelsesfasen (tiltag 3-5). Den ansvarlige styrelse kan frit vælge al 
anvende lillag 2. Tiltagene kan anvendes uafliængigl af hinanden og kombineres efter behov. 
Parterne skal være enige om anvendelsen af tiltag 3-5 I konkrete opgaver. 

Alle tillag til Inddragelse aftaglige bidrag fra eksterne parter anvendes under hensyntagen til 
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armslængdeprincippetog KU's frihed til metodevalg. Der er krav om skriftlighed ved afholdelse 
af møder, afgivelse af bemærkninger mv. for at sikre transparens om processen. 

Model for Inddragelse af faqllqe bidrag fra eksterne parter 
1. Udgangspunktet er altid, at leverancerne frit kan offentliggøres af parterne efter aflevering, 

jf. afsnit 7.2 og 7.3. Ingen yderligere tiltag til Inddragelse af eksterne parter I udarbejdelses
fasen. 

2. Den ansvarlige styrelse inddrager relevante eksperter og interessenter omkring ~ 
muJ. inden den afgives til universitetet. 

3. Universitetet udarbejder projektdokument for den aftalte leverance med forudsætninger, 
metodevalg, datagrundlag mv. Den ansvarlige styrelse offentliggør projektdokumentet på 
sin hjemmeside med frist for ekstern kommentering. Den ansvarlige styrelse modtager og 
offenUiggør alle høringssvar. Den ansvarlige styrelse sender relevante faglige og tekniske 
bidrag til universitetet, der efter egen uafhængige vurdering inddrager disse I relevant om
fang Inden projektets Igangsættelse og i udarbejdelsesfasen. Universitetet har fuld metode
frihed og afgør selv, hvorvidt faglige og tekniske bidrag giver anledning til ændringer. Unl· 
versltetet er Ikke forpligtet til at vurdere evt. høringssvar efter kommenteringsfristen. Even
tuelle interessetilkendegivelser og øvrige høringssvar håndteres af den ansvarlige styrelse. 

4. Universitetet udarbejder sin leverance. Den ansvarlige styrelse offentliggør leverancen Inkl. 
bilag og øvrigt relevant materiale på sin hjemmeside med frist for ekstern kommentering. 
Den ansvarlige styrelse modtager og offentliggør alle høringssvar. Den ansvarlige styrelse 
sender faglige og tekniske bidrag til universitetet, der efter egen uafhængige vurdering kan 
Inddrage disse i relevant omfang i et eventuelt tillægsdokument, som vedlægges den en
delige leverance. Universitetet har fuld metodefrihed og afgør selv, hvorvidt faglige og tek
niske bidrag giver anledning til ændringer. Universitetet er Ikke forpligtet til at vurdere evt. 
høringssvar efter kommenteringsfristen. Eventuelle interessetilkendegivelser og øvrigehø
ringssvar håndteres af den ansvarlige styrelse. 

5. Den ansvarlige styrelse nedsæHer en rådgivende faglig følgegruppe med henblik på, at 
relevante eksterne parter kan bidrage med faglige og tekniske input til projektet og dermed 
medvirker IH at sikre en bred tilgang til data og sektorspecifik viden. Parterne skal i enighed 
aftale og beskrive følgegruppens konkrete rolle og inddragelsesproces I projektforløbet. 
Universitetet har fuld metodefrihed og vurderer selv faglige og teknlske brldrag. 

Modellen for Inddragelse af faglige bidrag fra eksterne parter evalueres I 2018. 
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6. Særlige forhold for denne 
aftale 

Finanslovens§ 24.54.03 anfører 4,4 mio. kr. i 2018 til myndighedsreleterede skovovervåg

ningsopgaver, der udføres ved IGN I relation til ydelsesaftalen Skov og landskab , jf. vedlagte 

kontrakl vedr. skovove,vågning. Der er synergi mellem nærværende aftale og kontrakten vedr. 

skovovervågning, idet data og resultater fra skovovervågningen anvendes i forskningen og 

aftalen medfinansierer Fagdatacenter Skov og andre områder af skovovervågningen . 

Hertil kommer kontrakt vedr. samfundsøkonomi, som udmønter MFVM's bevilling til opgaver 

vedr. ressource- og samfundsøkonomi (§ 24.34.30. 10) gennem et konsortium mellem KU og 

AU, jf. vedlagte Rammeaftale om forskningsbaseret myndighedsbetjening for Miljø• og Fødeva

reministeriet inden for samfundsøkonomi . 
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7. Bestemmelser om 
regulering af samarbejdet 

De gensidige forpligtelser i henhold til denne aftale reguleres ved de fælles retningslinjer i Notat 

om aftaler mellem universiteter og ministerier for forskningsbaseret myndighedsbetjening med 
tilknyttet bllag8. 

7.1 Aftaleperiode, rulning og opsigelse af aftalen 
Aftalen er 4-årig og gælder for perioden 2018-2021. Aftalen rulles årligt for en ny 4-årig perio
de. Den årlige rulning angår primært opgaveporteføljen samtjustering I henholdtil udviklingen i 
den økonomiske ramme. 

Rulning 

Udover den årlige rulning af aftalen kan hver part anmode om øjeblikkelig ændring af aftalen, 
såfremt der indtræder væsenUige ændringer I partens forudsætninger for opfyldelse af grund
læggende dele af aftalen, herunder bevillingsmæssige ændringer på finansloven. 

Såfremt en part ønsker ændring af aftalen som følge af væsentlige ændringer, skal parten 
meddele delte skriftligt III den anden part. Meddelelsen skal Indeholde en redegørelse for de 
forhold, som parten mener, udgør væsenllige ændringer i forudsætningerne for opfyldelse af 
grundlæggende dele af aftalen. Der er en gensidig forpligtelse til orientering om væsentlige 
ændringer hurtigst muligt. 

Opslqel§Øafaftalen 
Opsigelse af aftale for 2018-2021 og beslutning om konkurrenceudsættelse kan varsles inden 
udgangen af 2018 med virkning fra 1. januar 2022, jf. de fælles retningslinjer I Notat om aftaler 

mellem universiteter og ministerier for forskningsbaseret myndighedsbetjening med tilknyttet 
bilag. 

7 .2 Tavshedspligt 
Parterne er underlagt forvaltningsretlige regler om tavshedspligt. Aftalen indebærer ikke en 
udvidelse af reglerne om tavshedspligt 

KU afg111r selv I overensstemmelse med egne procedurer og i henhold til gældende ret, om der 
foreligger tavshedspligt i forbindelse med en rådgivningsleverance eller oplysninger i denne og 
I givet fald dens udstrækning, herunder om der er grundlag for at udsætte offentliggørelse ar 
rådgivningsleverancen eller oplysninger heri, Indtil begrundelsen ikke længere er til stede. 
MFVM kan glilre 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. 
Parterne skal rådf111re sig med hinanden ved evt. tvivlsspørgsmål om, hvorvidt en oplysning er 
omfattet af reglerne om tavshedspligt, På denne måde sikres et fuldt oplyst beslutningsgrund• 
lag. 

sehtlpJMm stlfmkoin:9-m,nno1111:,n1sr,spj!::mc!Wo:yide[';;OO;infW@tio"""!?:"'ldrnnrn;bfS2ret
myndjgheg,betjenirJg' retnlnqsltl)ftf(t!:l!l Qnc, r,ojet-lp(:fQr¾nlngfhfX:,j :m"'lil.qh(td,bctJ~P'Jl. hvor den til 
enhver lid gældende version vll være at finde. 
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7.3 Forskningsfrihed, offentliggørelse, faglig formidling og 
aktindsigt 

KU har efter universitelslovens § 2 forskningsfrihed og pligt til at væme om KU og de enkelte 
forskeres forskningsfrihed saml udveksle viden og kompetencer med del omgivende samfund 
og tilskynde medarbejdeme til at deltage i den offentlige debat. 

KU har ret og pligt lil al offentliggøre eller på anden vis gennem innovation eller undervisning al 
nyttiggøre samtlige relevante resultater af leverancer i henhold til denne eftate. KU kan offent
liggøre resultater i henhold lit almindelige retningslinjer for god videnskabelig praksis. Ud
gangspunktet er altid, at leverancer frit kan offentliggøres af parterne efter aflevering. 

KU's og forskeres adgang til at udbrede kendskab om deres konkrete arbejde med rådgiv
ningsleveranceme er alene begrænset i det omfang, oplysninger er omfattet af reglerne om 
tavshedspligt, jf. pkt. 7.2. Adgangen til at oplyse om informalioner, der allerede er kendte,og 

som Indgår i grundlaget for rådgivningsleverancer, herunder f.eks. officiel statistik, allerede 
publicerede artikler mv., kan ikke begrænses. 

KU har, uanset at offentliggørelsestidspunktet udskydes, ret til al indsende patentansrllgnlnger 
om intellektuelle retligheder og videnskabelige artikler til bedømmelse. 

Parterne kan aftale at udsætte offentliggørelsen af en rådgivningsleverance i op til 7 arbejds
dage efter leverancens anevering lil MFVM. Aftalen indgås som udgangspunkt i forbindelse 
med bestilling af opgaven, men kan også Indgås eller ændres senere I takt med rådgivningsle
verancens udarbejdelse, så der f.eks. kan tages højde for evt. forsinkelser. 

KU kan frit offentliggøre øvrige forskningsresultater, der er udarbejdet i henhold til denne aftale. 
For offentliggørelsen af større forskningsrapporter og artikler med væsentlige nye forskningsre
sultater gælder dog følgende: 
• Hvis materialet kan have væsentlige samfundsmæssige konsekvenser eller relevans for 

MFVM's opgavevaretagelse i øvrigt, skal KU senest 7 arbejdsdage inden offentliggørelsen 
orientere MFVM herom og sende kopi af materialet, der ønskes offentliggjort. Parterne kan 
konkret aftale en kortere frist. 

Parterne er underlagt m:ljøoplysningsloven og offentlighedsloven, der fastlægger reglerne for 
offenUighedens adgang tij aktindsigt i oplysninger, der indgår i parternes samarbejde I henhold 
til denne aftale. Parterne skal ved evt. tvivlsspørgsmål rådføre sig med hinanden om, hvONidt 
den anden part ønsker at afgive en udtalelse om en modtaget aktindslgtsanmodning. Der fast
sættes en tidsfrist, så kravene ttt sagsbehandlingstiden I miljøoplysnlngsloven og offentligheds
loven kan overholdes. Anmodninger om udtalelser besvares hurtigst muligt. Udtalelsen er ikke 
bindende for den anden part. Hver part træffer afgørelse ud fra en selvstændig vurdering. 

Hvis der efter en leverance er afleveret opslår faglig diskussion i pressen, kan MFVM bede KU 
om al svare på væsentlige faglige spørgsmål, der kan bidrage til generel faglJg oplysning. 

7.4 Databehandling, personhenførbare oplysninger 
Såfremt en part behandler personhenførbare oplysninger (databehandleren) som databehand
ler på vegne af den anden part (den dataansvarlige), skal der indgås en databehandleraftale i 
overensstemmelse med den gældende persondalalovglvnlng. Del skal blandt andet fremgå af 
aftalen, at databehandleren udfører opgaverne efter instruks fra den dataansvarlige, og at 
databehandleren skal i henhold til gældende lovgivning træffe de fornødne tekniske og organi
satoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, 
fortabes eller forringes samt mod, al de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller 
i øvrigt behandles i strid med den gældende lovgivning. Databehandleren må ikke gøre brug af 
en anden databehandler (underdatabehandler) uden forudgående godkendelse af den dataan
svarlige. Hvis databehandleren efter forudgående godkendelse overlader behandlingen af den 
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dataansvarliges data til en underdalebehandler, er databehandleren i så fald ansvarlig for un
derdatabehandlerens aktiviteter. 

Databehandleren skal løbende foretage revision af databehandlerens ydelser til den dataan
svarlige, og resultatet af en sådan revision skal efter anmodning sendes til den dataansvariige. 
I tilfælde af sikkerhedsbrist skal databehandleren uden unødigt ophold give den dalaansvarlige 
meddelelse herom. Databehandleren har ansvar for at koordinere opklaringsarbejdet ved kon
stateret eller begrundet mistanke om sikkerhedsbrud. Hændelsen og resultatet rapporteres via 
egen sikkerhedsorganisation til den dalaansvarlige. 

7.5 Rettigheder efter ophavsretsloven 

7.5.1 Generelt om rådgivnings- og forskningsleverancer 
I det omfang rådgivnings-og forskningsleverancer er beskyttet efter ophavsretsloven, tilhører 
disse rettigheder den part, der har frembragt rådgivnings-og forsknlngsleveranceme. Andre 
immaterielrettigheder, herunder patentrettigheder, er ikke omfattet af dette afsnll 7.5. 

MFVM og tredjemand erhverver en royalty-fri, ikke-eksklusiv og uigenkaldelig brugsret til råd
givnings- og forskningsleverancer. Brugsretten er ubegrænset mht. lid, sted og antal og 01Tifat
ler eksemplarfremstilling og tllgængeliggørelse for og af 

I. de ansatte i MFVM med underliggende institutioner, 

li. fysiske og juridiske personer, der arbejder for eller samarbejder med MFVM, 
eller som MFVM har forpligtelser overfor, herunder leverandører, nationale 
institutioner, EU's institutioner samt andre internationale institutioner. 

111. fysiske og juridiske personer, der ikke er omfattet af pkt. i og li ovenfor, fx 
borgere og virksomheder i Danmark, i EU eller internationalt, herunder i for
bindelse med vlderegivelse af rådgivnings-og forskningsleverancer ved evt. 
konkurrenceudsættelse eller opgavevaretagelse m.v. 

Ved eksemplarfremstilling i pkt. 1 i-iii ovenfor forstås fx- men ikke udtømmende - kopiering I 
papirformal samt up-loading til og downtoading fra intemettel 

Ved lilgængeliggørelse i pkt. 1-111 men lkke udtømmende - spredning af ovenfor forstås fx -
fysiske kopier, præsentation for fysisk tilstedeværende modtagere, udsendelse i radio og tv 
samt tilrådighedsstillelse på Internettet. 

MFVM og tredjemand, jf. i-iii, har i forbindelse med eksemplarfremstilling og tilgængeliggørelse 
I forhold til skriftlige leverancer (rapporter o.l.) ret til at formidle disse og i den forbindelse for
korte, opdele og oversætte dele af rådgivnings-og forskningsleverancerne. Ændringer skal ske 
med respekt for den oprindelige leverance og foretages i MFVM's eller tredjemands navn. KU 
er ikke ansvarlig for nogen form for ændring foretaget af MFVM eller tredjemand. 

MFVMog tredjemand, jf. t-111,har desuden royalty-fri, ikke-eksklusiv og uigenkaldelig brugsret til 
underliggende materiale, der er inkorporeret I rådgivnings-og forskningsleverancer, fx i form af 
date, koder, beskrivelser og dokumentation, i dat omfang det er nødvendigt for at kunne udnyt
te den ovenfor beskrevne brugsret til rådgivnings-og forskningsleverancer. 

MFVM's anvendelse af rådgivnings-og forskningsleverancer og underliggende materiale i 
henhold lil i-iii skal altid ske med behørig kildehenvisning. 

Eksisterende software, modeller, registre og tilknyttede systemer og databaser, der er udviklet 
forud for denne aftales lkrafllræden, der vedligeholdes/ajourføres af KU med henblik på at 
MVFM kan udøve sine opgaver, kan være underlagt særskilte aftaler, der fremgår af afsnit 6 
eller af de tidligere aftaler, hvorunder de er udviklet. 
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Hvis tredjepart har rettigheder til (en del af) rådgivnings-og forskningsleverancer, garanterer 
KU, at disse rettigheder er tilstrækkeligt klareret, således si MFVMog tredjemand kan udnytte 
ovenstående brugsrettigheder I overensstemmelse med denne rammeaftale. Silfremt det ikke 
er muligt at foretage den fulde klarering I forhold til visse materialer, skal KU oplyse MFVM 
herom. KU skal desuden oplyse MFVM om, hvilke brugsrettigheder der så gælder i forhold til 
det pågældende materiale, hvorefter MFVM tager stilling til, hvorvidt materialet alligevel skal 
benyttes. 

I tilfælde hvor MFVM stiller eget eller tredjemands materiale til rådighed for KU, garanterer 
MFVM, at materialet er tilstrækkeligt klareret. 

Parterne skal holde hinanden skadesløse for krav, der måtte opstå som følge af, at tredjeparts 
rettigheder ikke er klareret som angivet ovenfor. 

KU skal, når MFVM forlanger det eller senest ved aftalens ophør, vederlagsfrit udlevere kopi af 
rådgivnings-og forskningsleverancemesamt underliggende materiale, hvis sidstnævnte udgør 
en integreret del af leverancerne i et sædvanligt format, som MFVM umiddelbart kan anvende. 

"Underliggende materiale" betyder funktionalitet eller Indhold af leverancen, der er integreret i 
og nødvendig for, at leverancen kan anvendes af styrelsen i en helhed. 

Såfremt MFVM eller tredjemand på vegne af MFVM stiller materiale, herunder data, koder, 
beskrivelser og dokumentation, til rådighed for KU, kan dette materiale udelukkende anvendes 
I forbindelse med KU's opfyldelse af rammeaftalen. Materialet skal ved rammeaftalens ophør 
lilbageleverestil MFVM af KU. 

KUkan beholde en referencekopi af rådgivnings-og forskningsleveranceme og det inkorpore
rede materiale til brug for videre forskning og opbevare kopier af alt modtaget og bearbejdet 
materiale. Persondata slettes i det omfang, det er påkrævet i henhold til dansk ret. 

7.5.2 Særligt ved udvikling/levering af ny software, herunder med 
tilhørende kildekoder og dokumentation 

Ved udvikling/levering af ny software, modeller, databaser, registre og tilknyttede systemer, 

o.lign ., herunder tilhørende kildekoder og dokumentation, skal parleme aftale, hvilken en af 

følgende modeller, der er gældende I forhold til den konkrete leverance . Den konkrete aftale 

dokumenteres ved udfyldelse af bilag 3. 

Ved software forstås instruktioner til en processor . 

Model 1a 

Immaterielretten og brugsret håndteres på samme måde som de rådgivnings-og forskningsle
verancer, der er beskrevet ovenfor i pkl 7 .5.1. Dette Indebærer, al universitet har ophavsretten 
til softwaren, mens MFVM og tredjemand har brugsretten som angivet ovenfor under 7.5.1 og 
retten lil at ændre, herunder videreudvikle den leverede software. Universitetet skal i den for
bindelse stille kildekoden og anden dokumentation III rådighed for MFVM, der mullggmr udnyt
telse af disse rettigheder. Ændringer skal ske med respekt for det oprindelige software og fore
tages i MFVM's eller tredjemands navn, KU er ikke ansvarlig for nogen fonn for ændring fore
taget af MFVM eller tredjemand. 

Modef1b 
Som model 1a, men med begrænsning i forhold til tredjemands brugsret (skal angives i bilag 
3). 

Model2a 
Ophavsretten til softwaren forbliver hos KU. MFVM og tredjemand får brugsret til softwaren 
som angivet i 7.5.1, dog uden adgang til kildekode. Det er en betingelse for tredjemands brugs-
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ret, at tredjemand bistår eller samarbejder med MFVM, eller deltager/prækvalificeret til at del
tage I et udbud på MFVMs ressort-område. 

Modøl2b 
Ophavsretten til softwaren forbliver hos KU. MFVM og tredjemand får brugsret til soflwaren 
som angivet I 7.5.1, dog uden adgang til kildekode. 

Mode/3a 
KU stiller omkostningsfrit softwaren til rådighed for MFVM og trejdemand under en licens der 
på tidspunktet for softwarens frembringelse er optaget på Open Source lnitiative's 
(https://opensource.org/) liste over open source licenser. MFVM og tredjemand kan således 
benytte softwaren I overensstemmelse med den pågældende licens. Licensen specificeres I 
BIiag 3 

Model3b 
De immaterielle rettighederovergår til MFVM. MFVM stiller soflwaren til rådighed under en 
licens, der på tidspunktet for soflwarens frembringelse er optaget på Open Source lnitiative's 
(https:f/opensource.org/) liste over open source licenser. KU kan således benytte soflwaren i 
overensstemmelse med den pågældende licens. 

Modet, 
Der udarbejdes en aftale, herunder om udvikling af software, modeller, registre og tilknyttede 
systemer og databaser o.l., hvori ejerskab og brugsret afklares. Der skal dog være tale om helt 
særlige forhold. Se bilag 3. 

7 .5.3 Generelt 
Del forhold, at universiteterne måtte ansøge om udtagelse af patent, medfører ingen ændringer 
i forhold til rettigheder og pligter I henhold til denne rammeaftale . 

7.6 Dialog om leverancer og løsning ved tvister og 
misligholdelse 

Dialog mellem KU og MFVM er afgørende for al sikre fremdrift, planlægning og behandling af 

sager saml for at give MFVM mulighed for al orientere det politiske niveau hurtigt. Reglerne for 

offentliggørelse og tavshedspligt, arbejdsprogrammeme, forskningsbanken saml den gode 

bestilling er med til at sikre klare rammer for dialogen om leverancerne. Endvidere er løbende 

dialog og forventningsafstemning mellem MFVM og KU før bestillingen sendes til KU. Derud

over er der behov for dialog og forventningsafstemning set I forhold til bestillingens rådgiv

ningsbehov og deadlfnes under udarbejdelsen af leverancen. 

Enhver tvist, som måtte opslå I forbindelse med denne aftale, herunder enhver tvist vedrørende 

aftalens, fortolkning, gyldighed, opsigelse eller ophævelse, er underlagt dansk ret. 

Tvister om aftalen, fx om misligholdelse, søges løst ved forhandling mellem aftalens parter i det 

rette samarbejdsforum, jf. afsnit 4. Der er krav om skriftlighed for at sikre transparens om pro

cessen. 

Ved uenighed k:<1nchefgrupperne forelægge sager for ledelsesgruppen. Ved fortsat uenighed 

kan ledelsesgruppen forelægge sagen for KU's rektor og MFVM's departementschef med hen
blik på forhandllng/mæglfng. Uddannelses- og Forskningsministeriet kan evt. Inddrages. 
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8. Underskrift 

For MIijø• og Fødevaremlniste 

0W 

For Københavns Universitet 

I 
I I 

Dato 

~---...-~ 
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Bilag 1: Den gode bestilling og 
samarbejde om leverancerne 

Dette skema har lil formål at tydeliggøre den gode proces, når KU skal udføre en opgave under 

den forskningsbaserede myndighedsbetjening .• Bestillingen af opgaven under forskningsbase

ret myndighedsbetjening sendes via Forskningsbanken http.//forsknrngsbank.mfvm dk 

Hvis der er tale om en tilbagevendende bestilling (f.eks. overvågningsopgaver som kører år 
efter år), bestilles opgaven en gang i forskningsbanken, og derefter uploades leverancerne til 
samme bestilling. 

Fortrolige bestillinger sendes Ikke via forskningsbanken, men I sledet via en mail til universite
tet. Se kontaktboksen nedenfor . 

Ansatte i MFVM kan læse mere om dette på ministeriets fælles intranetside for for.;kningsbase
ret myndighedsbetjening og under Hjælp i Forskningsbanken . 

God proces ved bestilling 
1. Dialog før bestllllng: Kontakt altid universitetets kontaktperson på opgaven, for at 

sikre forventningsafstemning forud for bestilling af en opgave . Vend gerne udkastet 

med kollegaer og universitetets kontaktperson . Få det herefter godkendt af relevant 

chef inden du sender bestillingen via Forskningsbanken . 
2. Send bestllllngen viaForskningsbanken http.llforskningsbank.mfvm.dk , som sør

ger for at bestillingen sendes muniversitetet. Forskningsbanken er MFVM's Interne 

online system til at bestille og dele viden fra universiteterne . Hvis beslillingen undta

gelsesvis er fortrolig sendes den direkte li l universitetet via e-mail . Se tabel nedenfor . 

Husk al del er universitetet der træffer afgørelse om, hvorvidt en bestillingJleverance 

er fortrolig. MFVM kan anmode universiletet herom . 

3. Hastebestllllnger følgesaltid op ved et ringe direkte til universltetet. Se tabel neden

for. 

Ydelsesaftale Send fortrolige bestilfinger 
til: 

Ved hastebestllllnger ring 
til: 

Ressource- og sam-

fundsøkonomi 
Funktionsmail : myndig-

hed@ifm.ku.dk 

cc. Jesper Sølver Schou og 

Jette Bredahl Jacobsen 

jss@ifro.ku.dk, jbj@ifro.ku.dk 

Jesper Sølver Schou 

Tlf. 35 33 69 01 

Jette Bredahl Jacobsen 

Tlf. 35 33 17 46 

Skov og landskab Vivien Kvist Johannsen 

(vkj@ign.ku .dk), 

Tania Fredborg Nielsen 

(tn@ign .ku.dk), 

Kamila Hansen Møller 

(kahm@ign .ku.dk) 

Vivian Kvist Johannsen 

Tlf . 3533 1699 

Tania Fredborg Nielsen 

Tlf: 3533 1280 

Kamlla Hansen Møller 

Tlf: 3533 1630 

4. Brug tid på forventningsafstemning. Skriftlig kommunikation er ikke nødvendigvis 

nok, og det er givet godt ud at tage et opstartsmøde med konlaklpersonen på unfver• 

sitetet, f.eks. via videolink/skype/lync. Endvidere er løbende dialog og forventnlngsaf-
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stemning om Indhold og deadUnes undervejs og tæl på afslutningsfristen, vigtig for at 

sikre et godt samarbejde . Afta l evt. milepæle i udarbejde lsesprocessen saml tæt på 

afleveringstidspunktet. 

5. Aftalt offentllggørelsestldspunkt Efter rådgivningsleverancens aflevering kan 

MFVM anmode om at udsætte offentliggørelsen af rådgivningsleverancen i op til 7 ar• 

bejdsdage. Dialog og forventningsafstemn ing herom er derfor vigtig . Endvidere skal 

begge parter være opmærksomme på, at MFVM skal orienteres om forskningsresulta• 

ter af politisk relevans senest 7 arbejdsdage før offenlliggmrelsen . 

6. Brug tid pl feedback . Både universitetet og ministeriet har gavn af el godt samar

bejde med brugbare leverancer . Derfor er det vigtigt at tale sammen undervejs og til
slut, så begge parter løbende lærer af samarbejdet. 

7. Del leverancen . Når du har modtaget et svar fra universltetel skal det deles i Forsk

ningsbanken . 
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Bestlllingsskema 

Nedenstående bestillingsskabelon viser bestillingssiden i MFVM's forskningsbank. Skemaet 
fremgår af rammeaftalen, idet det har til formål at oplyse om, hvilke Informationer KU kan for• 
vente at modtage, når MFVM sender en bestilling. 

1. Afsender 

1.1 Institution i MFVM 
• Departemental 
• Fødevarestyrelsen 
• Landbrugsslyrelsen 
• Miljøstyrelsen 
• Naturstyrelsen 

1.2.Navnpå bestiller - dvs. kontaktperson i MFVM 
1.3. Email 
1.4. TLF 

2. Modtager 

2.1Hvilet universitet vil du sende bestillingen til? 
• AU Arktis 
• AU - Fødevarekvalitet og Forbrugeradfærd 
• AU - Husdyrproduktion 
• AU - Luft, Emissioner og Risikovurdering 
• AU - Naturog Vand 
• AU - Planteproduktion 
• DTU - Akvakullur 
• DTU - Veterinær 
, DTU - Miljø-og livscyklusvurderinger 
• KU - Ressource og Samfundsøkonomi 
• KU - Skov og Landskab 

2.2 Kontaktperson på universitet 
2.3AfdelingI fagområde 

3. Leverancens type 

3.1 Leverancens type 
• Bestilling af opgaver fra arbejdsprogrammel i ydelsesaftalen 
• Bestilling af opgaver via tilførte midler fra arbejdsprogrammel 
• Bestilling af opgaver uden for arbejdsprogrammet 

3.2Økonomisk ramme 
• Angiv beløb i mio. kr. 
• Angivbeløb i AV/budgettal 
• Finanslovskonto 

4. Leverancens Indhold 

4.1. Titel på bestilling 
4.2. Formålet med opgaven 
4.3. Kort beskrivelse af opgaven 
4.4. Detaljeret beskrivelse af opgaven - vedhæft fil 
4.5. Tidsfrist for levering af leverancen 

Mi1jll•og FødevareministerietI For&knlngsbaserat t Rammeallale KU 27myndighed&be1jenlng 



4.6 Tidsfrist for offentllggørelse 

4.7 Aftalte milepæle/ møder om leverancen 

4.8. Valg af sprog 

• Besvarelsen ønskes på dansk 

• Besvarelsen ønskes på engelsk 

• Universitetet kan vælge, om der besvares på dansk eller engelsk 

4 .9. Valg af emneord 

4 .10. Evt . flere filer 

4.11 Andre relevante oplysninger der kan have relevans for univers itets opgaveløsning 

4.12 Angiv relaterede beslilbnger 

4 .13. Vedhæft kontrakt for beslil lJng via tilførte midler fra arbejdsprogrammet 

4.14 . Vedhæft kontrakt for tilkøb/ opgaver uden for arbejdsprog rammet 
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Bilag 2: Rettigheder ved 
udvikling af ny 
software/databaser 
herunder kildekoder og 
dokumentation 

MFVM bruger dette skema, når KU skal udføre en opgave under den forskningsbaserede myndlg
hedsbeljening, som vedrører udvikling af ny software/dalabaser, der finansieres via rammeaftaler
ne. 

Skemael skal vedlægges bestillingsskemaet som sendes via Forskningsbanken 
http://fotskningsbank.mfvm.dk. 

Ved lvivtom udformning af dette bifag, bør der søges vejledning hos en jurist 

Generelt: 

Leverancens ind hold ar videreudvikling af eksisterende software/dalabaser beskrives her af 
KU.~·_________________________ _ 

Leverancens indhold af udvikling af ny software/databaser beskrives her af KU: 

Her beskrives den relevante dokumentalion, der er nødvendig i forhold til anvendelsen af soft-
ware/databasen:.____________________________ _ 

Ved udvikling/levering af ny software/databaser, herunder med lilhørende kildekoder og dokumen
tation - som enlen er selve leverancen eller indgår i leverancen, skal der konkret tages stilling til, 
hvilke rettigheder MFVM har fremadrettet. Der kan aftales de 7 modeller, som er anført I rammeaf
talens afsnit 7.5 

Sæt krvds (kun et krvdsl 
Model 1a 

-Model 1b T -• ·~· --

Model 2a 
- -Model2b - -

Model3a 

Model 3b R,~ 

Model4 

Beskriv her, hvis det er aftalt at benytte model 4 (beskriv, hvad der er aftalt):. _____ _ 

Beskriv her, hvis der er aftalt begrænsning i forhold til 3. mands brugsret (beskriv, hvad der er 
aftalt):__________________________ _ 
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Beskriv hvilken licens, der anvendes: _________________ _ 

Beskriv, hvad der er aftalt i forhold til modeller, registre og tilknyttede systemer: ____ _ 

Hvis der indgår udvikling af databaser l aftalen, skal ejerskab og brugsret beskrives her: 

Universitetet skal inden endelig kontraktindgåelse sikre, at dette bilags indhold er godkendt af 
relevantjurist på KU. Den kontraktansvarlige medarbejder i styrelsen bør ligeledes inden ende• 
lig kontraktindgåelse sørgefor godkendelse af bilagets indhold hos relevant jurist i den pågæl
dende styrelse eller hos departements kontraktjurist. 
Kontraktens gyldighed er dog ikke afhængig af denne Interne godkendelsesprocedure. 

Dato og underskrift Dato og underskrift 
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