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Statsrevisorernes Sekretariat 
Folketinget 
Christiansborg 
1240 København K  
 

 

Ministerredegørelse vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 10/2018 om 

flytningen af den forskningsbaserede myndighedsbetjening på 

veterinærområdet 

 

Jeg har den 28. februar 2019 modtaget Statsrevisorernes bemærkninger til 

Rigsrevisionens beretning om flytningen af den forskningsbaserede 

myndighedsbetjening på veterinærområdet.  

 

Jeg skal hermed takke for beretningen og redegøre for de overvejelser og 

foranstaltninger, som beretningen har givet anledning til.  

 

Som det fremgår af beretningen har en del af formålet med undersøgelsen været 

at vurdere, hvad Uddannelses- og Forskningsministeriet som sektormyndighed 

har gjort for at sikre klare overordnede økonomiske rammer for universiteternes 

varetagelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening.  

Jeg tager til efterretning, at Statsrevisorerne bemærker, at Uddannelses- og 

Forskningsministeriet ikke har sikret, at de økonomiske retningslinjer for 

forskningsbaseret myndighedsbetjening er tilstrækkeligt klare for parterne. 

 

Uddannelses- og Forskningsministeriet ønsker i den forbindelse at fremhæve, at 

det tydeligt er blevet tilkendegivet over for alle parter, at der i løsningen af den 

forskningsbaserede myndighedsbetjening ikke må ske krydssubsidiering fra 

forsknings- og uddannelsesbevillinger til myndighedsbetjeningsopgaver. Således 

består kritikken i, at det i retningslinjerne ikke er klart beskrevet, hvorledes den 

aftalefinansierede forskning skal afgrænses fra den øvrige forskning, og i hvilken 

grad bevillingerne skal dække indirekte omkostninger. 

 

Som det også er tilkendegivet i beretningen, vil bemærkningerne indgå i 

processen med at opdatere de overordnede retningslinjer for den 

forskningsbaserede myndighedsbetjening.  

 

Det er afgørende, at retningslinjerne fungerer som et væsentligt og operationelt 

grundlag for den forskningsbaserede myndighedsbetjening og giver det bedste 

fundament for samarbejde mellem fagministerier og universiteter. Derfor er det 

vigtigt for mig, at arbejdet med at opdatere retningslinjerne sker i tæt samarbejde 

mellem de involverede fagministerier og universiteter. 
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Det fremgår videre af beretningen, at Uddannelses- og Forskningsministeriets 

tilsynsrolle er begrænset i praksis. Sammenholdt med kritikken i forhold til at sikre 

tydelighed omkring de økonomiske retningslinjer, har det givet os god anledning til 

at vurdere, hvorvidt der er behov for at revidere vores nuværende tilsynsrolle. 

 

Endelig bemærker Statsrevisorerne, at der i konkurrenceudsættelsen af det 

veterinære område ikke er sket tilstrækkelig afklaring af konsekvenserne på det 

veterinære forskningsmiljø. Jeg er enig i den betragtning, og at det i tilfælde af 

konkurrenceudsættelse er vigtigt, at der laves konsekvensanalyser for 

forskningsmiljøerne. Som led i opdateringen af retningslinjerne vil kravene til 

konsekvensanalyser i forbindelse med konkurrenceudsættelse derfor blive 

diskuteret og præciseret. 

 

Jeg skal afslutningsvist bemærke, at denne redegørelse også er fremsendt til 

Rigsrevisionen.  

 

 

 

Med venlig hilsen  

 

 

Tommy Ahlers  

 

 

 


