
Gitter- og hjælpelinjer 

For at se gitter- og hjælpelinjer 

1. Klik på Vis 

2. Vælg Gitterlinjer 

og/eller Hjælpelinjer 

 

Tip: Alt + F9 for hurtig visning 

af hjælpelinjer 

Tips: 

For at fremhæve et naturligt 

hierarki i overskriften eller 

differentiere evt. skrift i 

tekstniveau (overskrift og 

underoverskrift) bruges de 

indrammede temafarver 

Maks tre linjer i stor typografi 

Forskningsbaseret myndighedsbetjening 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Dagsorden  

1. Velkomst 

2. Baggrunden for og formålet med informationsindhentningen  

3. Ydelsesaftaler, der er omfattet af informationsindhentningen 

4. Materiale, der udsendes til brug for informationsindhentningen  

5. Informationsindhentningsprocessen – tidsplan og opfølgning  

6. Eventuelt 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Baggrunden for og formålet med informationsindhentningen 

Forskningsbaseret myndighedsbetjening i dag og historisk set 

• Forskningsbaseret myndighedsbetjening er en fællesbetegnelse for ydelser, som en række forskningsinstitutioner udfører for staten 

og andre aktører. 

• Ydelserne spænder fra forskning indenfor et bestemt område til konkrete beredskabs- og rådgivningsopgaver. 

• Rammeaftaler og individuelle ydelsesområder fastlægger blandt andet, hvilke aktiviteter forskningsinstitutionerne skal gennemføre. 

Baggrund og den politiske beslutning  

• Regeringen udmeldte i juni 2017 konkurrenceudsættelse af Miljø- og Fødevareministeriets forskningsbaserede 

myndighedsbetjening. 

• Det samlet bevillingsomfang i 2017 var på cirka 660 mio. kr. (eksklusive fiskeriområdet). 

• Behov for at sikre mere for de samme penge og udnytte mulighederne for innovation og effektivisering. 

Formålet med informationsindhentningen 

• At sikre det bedst mulige videngrundlag for forberedelse af konkurrenceudsættelsen. 

• At opnå input til en eventuel ny gruppering af ydelsesområder, der understøtter, at de bedste faglige miljøer bringes i spil til 

opgavevaretagelsen. 

• At bidrage til belysning og håndtering af aktuelle og fremtidige udfordringer. 

Ønsker til resultatet af informationsindhentningen 

• At få overordnede oplysninger om forskningsinstitutionernes styrkepositioner og ressourcer. 

• At få forskningsinstitutionernes tilkendegivelse af umiddelbar interesse for hele eller dele af de nuværende ydelsesområder. 

• At identificere potentielle nye opgaveområder og mulige synergier i forhold til den forskningsbaserede myndighedsbetjening. 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

Ydelsesaftaler, der er omfattet af informationsindhentningen  
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Husdyrproduktion 

(99,8 mio. kr.) 

Planteproduktion  

(133,8 mio. kr.) 

Skov og landskab 

(10,9 mio. kr.)  

Natur og vand 

(71,9 mio. kr.) 

Luft, emissioner og risikovurdering 

(41,3 mio. kr.) 

Miljø- og livscyklusvurdering på 

affaldsområdet (1,5 mio. kr.) 

Fødevarekvalitet og forbrugeradfærd 

(28,7 mio. kr.) 

Kemi og fødevarer  

(142,8 mio. kr.) 

Arktis/Grønland 

(8,1 mio. kr.) 

Ressource- og samfundsøkonomi 

(15,8 mio. kr.) 

Fiskeri og akvakultur 

(72,7 mio. kr.) 

Veterinær  

(91,1 mio. kr.) 

Forskning og generel kompetenceopbygning 

• Medfinansiering af sektorspecifik forskning og udvikling  

• Tilvejebringelse af det nødvendige videngrundlag for lovgivning og  

politikudformning. 

Rådgivning og bistand 

• Etablering af et evidensbaseret grundlag for MFVM’s lovforberedende arbejde mv.  

• Analyser, risikovurderinger, prognoser, scenarier og modeller mv. 

• Deltagelse i nationale og internationale faglige udvalg og kommissioner  

• Formidling af resultaterne af den forskningsbaserede myndighedsbetjening.  

Overvågning og databaser  

• Dataindsamling og overvågning (monitering) 

• Varetagelse af nationale rapporteringsforpligtelser til EU og FN, herunder  

NOVANA-programmet om den danske naturs tilstand indenfor vandløb, søer, fjorde, 

havområder, luft, natur, udvalgte arter mv.  

Stående beredskab  

• Beredskabsopgaver indenfor bestemte områder, herunder sygdomsberedskabet på 

veterinærområdet og fødevaresikkerhedsberedskabet 

• Sporing af smittekilder i fødevarer 

• Håndtering af udbud af sygdomsepidemier. 

  



Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Informationsmateriale 
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Indholdsfortegnelse i oversigt for informationsindhentning 

 Introduktion og læsevejledning  

 Baggrund og formål   

 Informationsindhentningsprocessen   

 Indholdet i den forskningsbaserede myndighedsbetjening  

 Generelle krav til varetagelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening  

 Beskrivelse af de enkelte ydelsesområder 

 Bilag: Implementeringsplan for konkurrenceudsættelse 

 Bilag: De eksisterende ydelsesaftaler 



Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Spørgsmål, der ønskes besvaret 

• Der anvendes en Excelbaseret spørgeramme. 

• Antal spørgsmål, der ønskes besvaret, afhænger af 

omfanget af forskningsinstitutionens interesseområder. 

• Der er i spørgerammen angivet en række forklaringer og 

ønsker til detaljeringsgraden af besvarelserne. 

• Det er op til den enkelte forskningsinstitution at beslutte, 

hvor omfattende en besvarelse der afleveres. Der forventes 

dog ikke meget omfattende besvarelser, idet eventuelle 

behov for uddybning og supplering kan drøftes på det 

efterfølgende dialogmøde, der kan afholdes med den enkelte 

forskningsinstitution. 

• Informationsindhentningen bliver fulgt op af et uddybende 

dialogmøde med hver af de forskningsinstitutioner, der har 

besvaret informationsindhentningen. 

• Mødet vil fokusere på drøftelse af centrale elementer i den 

modtagne besvarelse. 
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Struktur for spørgeramme 

1. Introduktion og læsevejledning  

2. Generelle stamoplysninger 

• Kontaktinformation 

• Tilkendegivelse af interesseområder 

3. Tværgående information 

• Interesser og styrkepositioner 

• Input til processen for konkurrenceudsættelse 

• Strategiske perspektiver for ydelsesområderne  

4.-13. Ydelsesspecifik information 

• Information om udførende institution 

• Kompetencer  

• Kobling til uddannelse 

• Erfaring med myndighedsbetjening 



Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Informationsindhentningsprocessen – tidsplan og opfølgning  
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21. november – 

20. december  
Besvarelse af 

informationsindhentning  

20. – 22. 

december 
Konsolidering af 

modtagne besvarelser 16. november 
Informationsmøde med 

danske forskningsinstitutioner 

21. november 
Udsendelse af materiale til 

informationsindhentning 

20. december 
Seneste frist for 

fremsendelse af besvarelse 

af informationsindhentning 

8. – 12. januar 
Møder med hver af de 

forskningsinstitutioner, der 

ønsker det, om centrale 

emner i de modtagne svar 
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Pakketering af 

fremtidige aftaler 
Konkurrenceudsættelses-

proces 
Kontraktindgåelse 

Forberedelse 

af kontraktstart 

Overordnet proces efter informationsindhentning 

Varsling af 

konkurrenceudsættelse 


