
Dagsorden for det 49. møde i Centerbestyrelsen for Skov & Landskab 
den 6. september 2016, kl. 12.30-14.30. Afholdes på  Skovskolen i 
auditoriet/Festsalen med efterfølgende rundvisning og middag. 
 

Nødebovej 77A, 3480 Fredensborg 

 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 
Oplæg ved formanden og vært Anders Bülow 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde samt opfølgning 
Beslutnings-og orienteringspunkt. Oplæg ved formanden 
Bilag 1a: Foreløbig godkendt referat af det 48. møde i Centerbestyrelsen 

3. Orientering om Serviceeftersyn af den forskningsbaserede myndighedsbetjening 
Diskussions- og orienteringspunkt ved Signe Schou Hansen. Oplæg om Miljø- og 
Fødevareministriets nye koncept for myndighedsbetjeningen for universiteterne, herunder 
Skov & Landskab, ift. styring, økonomi, vilkår og fagligt indhold.  

4. Temadrøftelse: ’Code of conduct’ for den forskningsbaserede myndighedsbetjening 
Orientering om håndtering af code of conduct fra hhv. IFRO, IGN og SCIENCE.  
Bilag 4a-d: Uddrag fra hjemmesider vedr. forskningsbaseret myndighedsbetjening 

5. Temadrøftelse: Interessentinddragelse  
Orienterings- og diskussionspunkt. Oplæg ved Vivian Kvist Johannsen  
Bilag 5a: Debatoplæg om Interessentinddragelse 

6. Gennemgang af forretningsordenen. 
Forretningsordenen gennemgås årligt med henblik på at sikre, at den altid er tilpasset centrets 
behov.  
Bilag 6a: Udkast til forretningsorden 

7. Naturpakken 
Orientering ved Helle Pilsgaard 
 

8. Planlovgivning 
Orientering ved Holger Bisgaard 

9. Orientering og meddelelser. 

10. Eventuelt 
 

 

 
  



 2

 
Program: 
Kl. 10:45-11:45  Transport fra Rolighedsvej 23 til Skovskolen til dem der ikke selv 

kører i bil. Der er plads til 9 i bilen. 
Kl. 11:45-12:30  Frokost på Skovskolen  
Kl. 12:30-14:30  Bestyrelsesmøde i Auditoriet 
 
I forlængelse af dette møde inviteres på ekskursion og middag efter følgende 
program: 
 
Kl. 14.40-15:40.  Orientering om og rundvisning på Skovskolen ved uddannelseschef 

Anders Bülow  
Kl. 15:40-16:00  En kop kaffe/the i det grønne. 
Kl. 16.30-17.30  Gåtur (1,5 km) gennem skoven til ’Syvstjernen’ og Kierkegaards 

sten. Fortælling om udpegningen af bl.a. Gribskov til UNESCO 
verdenskulturarv grundet parforcejagts landskabet v. 
centerbestyrelsesmedlem, faglærer og naturvejleder Bo Teglhus 
Andersen, Skovskolen 
http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/jaegersborg-
dyrehave/unesco-verdensarv-dyrehaven/ 

Kl  17:45  Middag for bestyrelsen i Kaaten. 
Ca. kl. 20  Retur til Rolighedsvej 23 med mulighed for afsætning ved station 

undervejs.  

Husk: Fornuftigt fodtøj påkræves til gåturen 

 ----------------------------------------------------------------------------- 

Kontaktperson ved Center for Skov, Landskab og Planlægning: 

Fuldmægtig Marie Frost Arndal, mobil: 61667702 
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MATERIALE TIL MØDE I CENTERBESTYRELSEN 
 
 
Mødenr. og dato  49 6. september 2016 

Dagsorden spunkt  

 

4 Temadrøftelse: ’Code of conduct’ for den forsk-
ningsbaserede myndighedsbetjening 
 

Type  
 

Orienterings- og diskussionspunkt 
  

 
 
Sagsfremsti lling  
 

 

Orientering om håndtering af code of conduct fra hhv. IFRO, IGN 
og SCIENCE. 
 
Forskningsbaseret myndighedsbetjening er forankret i Universi-
tetsloven, hvor der allerede under lovens Formål §2, findes føl-
gende der sætter rammen (særligt stk. 3 og 4): 
 
Formål 
§ 2. Universitetet har til opgave at drive forskning og give forsk-
ningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau inden 
for sine fagområder. Universitetet skal sikre et ligeværdigt sam-
spil mellem forskning og uddannelse, foretage en løbende strate-
gisk udvælgelse, prioritering og udvikling af sine forsknings- og 
uddannelsesmæssige fagområder og udbrede kendskab til viden-
skabens metoder og resultater. 
 
Stk. 2. Universitetet har forskningsfrihed. Universitetet skal vær-
ne om universitetets og den enkeltes forskningsfrihed og om vi-
denskabsetikken. 
 
Stk. 3. Universitetet skal samarbejde med det omgivende samfund 
og bidrage til udvikling af det internationale samarbejde. Univer-
sitetets forsknings- og uddannelsesresultater skal bidrage til at 
fremme vækst, velfærd og udvikling i samfundet. Universitetet 
skal som central viden- og kulturbærende institution udveksle 
viden og kompetencer med det omgivende samfund og tilskynde 
medarbejderne til at deltage i den offentlige debat. 
 
Stk. 4. Universitetet kan med grundlag i sin forskning udføre op-
gaver for en minister efter aftale med denne, jf. dog § 33, stk. 2. 
 
Stk. 5. Universitetet skal medvirke til at sikre, at den nyeste viden 
inden for relevante fagområder gøres tilgængelig for videregående 
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uddannelse uden forskning. 
 
Københavns Universitet ønsker at være en attraktiv samarbejds-
partner for både nationale og internationale myndigheder og føler 
et stort ansvar for at stille sin omfattende viden til rådighed inden 
for den kontraktbundne forskningsbaserede myndighedsbetjening. 
Og Københavns Universitetet ønsker at være med til at sikre, at 
aktuel, pålidelig, uvildig og relevant viden er tilgængelig for sam-
fundet; herunder beslutningstagerne i Folketing, regering og 
myndigheder. 
 
På Den Natur- og Biovidenskabelige Fakultet generelt såvel som 
på de to institutter der indgår i Skov & Landskab, er dette også 
målet. I det vedhæftede bilag samles en række nøgleinformationer 
om disse tre niveauer, der ligeledes kan findes på hjemmesiderne 
for disse. 
 
Igennem de seneste år har der været tiltagende fokus på hvorledes 
den forskningsbaserede myndighedsbetjening sikres de bedst mu-
lige vilkår for at leve op til både Universitetslovens formål og de 
behov samfundet og myndigheder har. Således udgav Danske 
Universiteter i 2009 en hvidbog om emnet 
http://dkuni.dk/Politik/~/media/Files/Publikationer/Hvidbog.ashx  
 
Bestyrelsen får indledningsvist en kort introduktion til arbejdet på 
Science, IFRO og IGN og der bliver mulighed for at drøfte emnet. 
 

Indstilling  
 

Det indstilles, at Centerbestyrelsen drøfter temaet. 
 

Bilag  
 

Bilag 4b SCIENCE 

Bilag 4c IFRO  

Bilag 4c2 IFRO_Kvalitetssikring_af_leverancer 

Bilag 4d IGN 
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Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet 
http://www.science.ku.dk/samarbejde/myndighedssamarbejde/  

 

Forskningsbaseret myndighedssamarbejde 

Myndighedssamarbejde er en vigtig del af fakultetets omverdenssamarbejde. Forskningsbaseret 

myndighedssamarbejde udspringer af behovet for sikker og uvildig viden som grundlag for 

samfundsmæssige beslutninger. Opdragsgiverne til dette samarbejde er typisk ministerier, styrelser, 

internationale organisationer, regioner, kommuner m.fl. Det er et forskningsbaseret samarbejde, som 

blandt andet har at gøre med forskning, rådgivning, udredning, overvågning, beredskab, risikovurdering 

samt deltagelse i udvalg og råd i forbindelse med politiske beslutningsprocesser. 

SCIENCE dækker fagligt bredt og har kandidater, ph.d.er samt forsknings- og uddannelsesmæssige 

kompetencer, der har stor relevans for myndigheder nationalt og internationalt. Vi har en strategisk vigtig 

beliggenhed i Øresundsregionen og er derved tæt på relevante ministerier, styrelser og regionale 

myndigheder. 

Gennem en tæt dialog om fakultetets forskning og ved konkrete forskningssamarbejder er SCIENCE en 

proaktiv og seriøs samarbejdspartner for myndigheder og organisationer. 

Kodeks og kvalitetskrav for myndighedsbetjeningen 

SCIENCE har på baggrund af Danske Universiteters Hvidbog formuleret en række principper for 

myndighedsbetjeningen. De er opdelt på følgende afsnit: 

Generelle principper  

Her henvises til Danske Universiteters Hvidbog om forsknings-baseret myndighedsbetjening kapitel 5, der 

opsummeres således: 

De danske universiteters holdning er, at 

• forskningsbaseret myndighedsbetjening skal udføres med samme integritet som universitets øvrige 

opgaver 

• sektorrelaterede forskningsresultater skal bedømmes efter de samme kvalitetskriterier som al anden 

forskning 

• resultaterne af myndighedsrådgivning mv. skal være offentligt tilgængelige og kunne 

fagfællebedømmes 

• universiteterne bør udvikle kvalitetsstyringssystemer for den forskningsbaserede 

myndighedsrådgivning mv. 

• forskernes ytringsfrihed og forskningsfrihed er grundlæggende principper, som universiteterne værner 

om, også i forbindelse med varetagelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening 

• der i særlige tilfælde kan være behov for, at myndighed og universitet koordinerer tidspunktet for 

offentliggørelse af rådgivningsresultater. 

• Universitetet skal troværdigt i henhold til § 33 i universitetsloven som universitet kunne påtage sig 

opgaver og via finansloven eller langtidskontrakter med fagministerier modtage betaling herfor. 
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Ledelse af arbejdet  

Universitetsledelsen har instruktionsbeføjelse over de videnskabelige medarbejdere (inden for deres 

ansættelsesvilkår) med hensyn til administrativt arbejde, uddannelse, myndighedsrådgivning, og formidling 

i øvrigt. Dvs. at rådgivningsopgaver ligesom undervisningsopgaver i rimelig grad kan pålægges de enkelte 

medarbejdere. Men det sker normalt efter gensidig aftale mellem den pågældende og vedkommendes 

nærmeste leder. Ligesom det sker ved inddragelse i undervisning og myndighedsbetjening af medarbejdere 

med andre ansættelsesvilkår. 

Med hensyn til forskning, herunder strategisk og sektorrelateret forskning, skal universitetet værne om den 

enkelte videnskabelige medarbejders forskningsfrihed og ytringsfrihed inden for rammerne af 

vedkommendes ansættelsesvilkår. Instruktionsbeføjelse til direkte pålæg af bestemte forskningsopgaver 

bør derfor kun bruges i meget begrænset omfang og kun med begrundelse i universitets-lovens § 2 stk. 4 og 

§ 33. 

Er der tale om bestemmelsen i § 33 stk. 1, kun såfremt der er tale om direkte finanslovsbevillinger til 

formålet til universitetet eller langtidskontrakter med fagministerier omtalt direkte i finansloven. 

Er der tale om 33 stk. 2 (”krise-paragraffen”) kan instruktionsbeføjelsen bringes i anvendelse over for alle 

videnskabelige medarbejdere med videst mulig hensyn til den personlige forskningsfrihed, og kun for 

begrænsede perioder. 

Med hensyn til forskningsmidler udbudt i konkurrence, af ministerierne, fra forskningsråd, EU etc., indgår 

de videnskabelige medarbejdere efter gensidig aftale med ledelsen. Pålæg om at deltage i sådanne udbud, 

eller i forskningsopgaver vundet af andre gennem et udbud, er ikke omfattet af instruktionsbeføjelsen. 

Dette af hensyn til universitets ønske om at værne om den personlige forskningsfrihed. 

Det er ledelsens ansvar at sikre, at når de videnskabelige medarbejdere eller institut/fakultet indgår i 

forhandling med en myndighed om eller ansøger om midler til myndighedsbetjeningsopgaver, så sker det i 

overensstemmelse med principperne i Hvidbogen og med de nedenfor nævnte forudsætninger. 

Det er ligeledes ledelsens ansvar, at der er interne procedurer for kvalitetssikring af den forskningsbaserede 

rådgivning, der afgives fra fakultetet, et institut eller fra enkelte navngivne medarbejdere 

Principper for forskning og rådgivning 

Forskning - armslængdeprincippet 

Der gælder præcis samme etiske retningslinjer for sektorrelateret forskning som for al anden forskning. 

Især i de tilfælde, hvor der kunne tænkes et særligt ønske fra opdragsgiveren mht. resultatet af 

forskningen, skal der nøje aftales, hvad opgaven går ud på, herunder om forskernes uafhængighed og ret 

og pligt til at publicere resultaterne uanset udfaldet. 

Al forskning, herunder strategisk og sektorrelateret forskning, skal dokumenteres åbent, offentligt og 

hurtigst muligt. Forfatterskab følger de sædvanlige retningslinjer (e.g. Vancouver-reglerne). 

Dokumentationen skal kunne henføres til de videnskabelige medarbejdere, der er ansvarlige for 

resultaterne. 
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Rådgivning mv. 

Myndighedsrådgivning mv., herunder udredninger, vidensynteser, monitering og andre rapporteringer 

baseret på udført eller kendt forskning skal, hvis ikke helt særlige forhold taler for det, være offentligt 

tilgængeligt, og dermed også udsat for mulig kritik fra andre forskere og fra offentligheden. 

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

offentliggørelse af rådgivningsresultater. Dette skal i så fald være aftalt i forbindelse med arbejdets start. 

Normalt bør udskydelse af offentliggørelse af rådgivning højst være 3 uger. 

Forudsætninger for indgåelse af aftaler om myndighedsbetjening 

Politiske betingede opgaver, hvor der ud fra en allerede fastlagt politik må forventes, at det politiske 

system ønsker sig, at forskningen giver en bestemt type af resultater, bør universitetet ikke påtage sig uden 

opstilling af meget klare uafhængigheds krav. 

Der skal kun søges opgaver, hvor universitetet i forvejen har et videnskabeligt grundlag, eller i det mindste 

med den givne bevilling vil kunne opbygge et sådant grundlag. 

Universitetet skal i udgangspunktet kun påtage sig opgaver inden for myndighedsberedskab, hvor mindst 

halvdelen af bevillingen er reserveret til forskning. 
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Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi 
http://ifro.ku.dk/udredning/  

 

Rådgivning 

IFRO gennemfører forskningsbaseret rådgivning vedrørende økonomiske spørgsmål i forhold til blandt 

andet fødevarer, jordbrug, skovbrug, fiskeri, natur og miljø. Rådgivningen indgår som en integreret del af 

instituttets formidlingsstrategi og sker blandt andet i form af skriftlige udredninger og deltagelse i udvalg og 

arbejdsgrupper. 

Opdragsgiverne til denne rådgivning er typisk ministerier eller andre offentlige myndigheder. 

Myndighedsbetjeningen er altså forskningsbaseret rådgivning af offentlige instanser - ofte ministerielle, i 

forbindelse med politiske beslutningsprocesser. 

Det vil sige, at politikere og embedsmænd i særligt væsentlige og komplicerede sager har mulighed for at 

trække på forskningsinstitutioners specialviden og analytiske kompetence for derigennem at tilvejebringe 

det bedst mulige vidensgrundlag for en senere politisk beslutning. 

Hovedaftageren af instituttets rådgivning er Miljø- og Fødevareministeriet, men også en række andre 

ministerier og institutioner rekvirerer analyser fra instituttet. Udredningerne indgår bl.a. som led i 

ministeriernes forberedelser til internationale forhandlinger og arbejdet med forberedelse og evaluering af 

lovforslag, handlingsplaner med videre. 

Kvalitetssikring af myndighedsbetjening 

Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO) tager som resten af Københavns Universitet (KU) 

udgangspunkt i Danske Universiteters hvidbog om myndighedsbetjening på universiteterne. For den 

sektorrelaterede forskning gælder, at den er underkastet samme principper som al anden forskning ved KU 

og dermed krav om god, dokumenterbar projektstyring, transparente faglige peer-review-processer, 

dokumentation, reproducerbarhed, sikring af data og analyseprocedurer, ansvarlighed, transparens om 

forfatterskaber og en række andre ting, jf. den nye Danish Code of Conduct for Research Integrity. 

IFRO har, for at sikre offentlighed om emnet, offentliggjort en kortfattet Code of Conduct, der opridser 

nogle af de generelle rammer og forpligtelser omkring myndighedsbetjeningen, der vedrører Miljø- og 

Fødevareministeriet, men også en række andre ministerier. 

I tråd med ovenstående grundlag for myndighedsbetjening, sektorforskning og kvalitetssikringen af denne 

lægger IFRO vægt på, at varetagelse af myndighedsopgaver ikke må ske på en måde, som kan rejse tvivl om 

instituttets videnskabelige integritet og kvaliteten af forskernes arbejde.  

Læs mere, om hvordan IFRO sikrer dette på s. 6-7. 
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Code of Conduct for myndighedsarbejde 

Som en af instituttets kerneopgaver leverer IFRO forskningsbaseret rådgivning, der ofte betegnes som 

myndighedsbetjening, til offentlige myndigheder. Hermed sikres det, at den viden, som findes på 

instituttet, kan understøtte og kvalificere administrative og politiske beslutninger. Samtidig giver 

samarbejdet med myndighederne en vigtig, praktisk forankring af instituttets virke. 

I forbindelse med myndighedsopgaver er det opdragsgiveren, eksempelvis Miljø- og Fødevareministeriet, 

som definerer opgavernes indhold. Dette foregår ofte i dialog med instituttet. 

IFRO lægger vægt på, at varetagelse af myndighedsopgaver ikke må ske på en måde, som kan rejse tvivl om 

instituttets videnskabelige integritet. 

Det er IFROs ansvar at sikre rammerne for en løbende videnopsamling og det modelberedskab, der er 

nødvendigt for kvaliteten af opgavevaretagelsen. Derudover sikrer instituttet de nødvendige 

organisatoriske og administrative forhold. 

Instituttet har fastlagt følgende principper for god skik i forbindelse med udførelse af myndighedsopgaver: 

• Alle væsentlige aftaler omkring opgaveløsningen skal foreligge på skrift. 

• Opdragsgiveren har ret til at få resultaterne i høring inden offentliggørelse. 

• Hver enkelt forsker står til ansvar for det videnskabelige belæg for egne analyser og konklusioner. 

• Der gælder for myndighedsarbejdet præcis de samme regler for oplysninger om forfatterskab, som der 

gør i forbindelse med forskning. I begge tilfælde følges Københavns Universitets gældende regler på 

området (Vancouver-reglerne). 

• Instituttet forpligter sig til at understøtte formidlingsprocessen ved at offentliggøre alle analyser og 

konklusioner af myndighedsopgaver i en form og på en måde, så de er tilgængelige og forståelige for 

alle interesserede. 

 

 



K Ø B E N H A V N S  U N I V E R S I T E T  

I N S T I T U T  F O R  F Ø D E V A R E -  O G  R E S S O U R C E Ø K O N O M I  

 

 

 

  

Kvalitetssikring af leverancer ved myndighedsbetjening 
 
Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO) tager som resten af Københavns Universitet 
(KU) udgangspunkt i Danske Universiteters hvidbog om myndighedsbetjening på universiteterne1. 
For den sektorrelaterede forskning gælder, at den er underkastet samme principper som al anden 
forskning ved KU og dermed krav om god, dokumenterbar projektstyring, transparente faglige peer-
review-processer, dokumentation, reproducerbarhed, sikring af data og analyseprocedurer, 
ansvarlighed, transparens om forfatterskaber og en række andre ting, jf. den nye Danish Code of 
Conduct for Research Integrity2.  

IFRO har, for at sikre offentlighed om emnet, på sin hjemmeside en kortfattet Code of Conduct, der 
opridser nogle af de generelle rammer og forpligtelser omkring myndighedsbetjeningen, der 
vedrører Miljø- og Fødevareministeriet, men også en række andre ministerier3.  

I tråd med ovenstående grundlag for myndighedsbetjening, sektorforskning og kvalitetssikringen af 
denne lægger IFRO vægt på, at varetagelse af myndighedsopgaver ikke må ske på en måde, som 
kan rejse tvivl om instituttets videnskabelige integritet og kvaliteten af forskernes arbejde.  

Det sikrer IFRO på flere måder: 1) ved at sikre rammerne for en løbende videns-opsamling og 
udvikling af det modelberedskab, der er nødvendigt for kvaliteten af opgavevaretagelsen, 2) ved at 
sikre de nødvendige organisatoriske og administrative forhold, der skal til for at have høj kvalitet i 
projektstyring, økonomi- og ressourcestyring samt 3) kommunikation om disse ting mellem 
opdragsgiver og udførende forskere. 

Centralt for både den procesmæssige og den faglige kvalitetssikring er, at alle væsentlige aftaler 
omkring opgaveløsningen skal, som udgangspunkt før opgaven igangsættes, foreligge på skrift, 
herunder hvornår opgaven anses for færdigt løst, og hvornår slutproduktet kan offentliggøres. 

For den faglige kvalitetssikring gælder endvidere, at de relevante tovholdere og sektionsledere har 
det daglige ansvar for at sikre at: 

1. Faglige rapporter, notater med videre læses og vurderes af flere fagligt kompetente personer 
inden offentliggørelse; 

2. Opdragsgiveren, og efter aftale med opdragsgiver eventuelt andre interessenter, får 
publikationer med mere til kommentering forud for offentliggørelse; 

3. Der er transparens og dokumenterbarhed om, hvem der, jf. 1 og 2, har kommenteret; 
4. Det fremgår af afrapporteringen, såfremt der måtte være varierende, fagligt velfunderede 

synspunkter inden for forskningen – herunder også konsortiet ‒ omkring centrale dele af faglige 
konklusioner;  

5. Reglerne om transparent forfatterskab (Vancouver-erklæringen) bliver fulgt, fordi det er den 
enkelte forsker, der i medfør af universiteternes forskningsstandarder er ansvarlig for det faglige 
indhold i eget arbejde. 
 

                                                           
1 http://dkuni.dk/Politik/~/media/Files/Publikationer/Hvidbog.ashx  
2 http://ufm.dk/publikationer/2014/the-danish-code-of-conduct-for-research-integrity  
3 http://ifro.ku.dk/udredning/code_of_conduct/  
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SIDE 2 AF 2 

Enhver udført myndighedsopgave vil derfor skulle have en tovholder, som er ansvarlig for løsning 
af opgaven, samt en eller flere medforfatter(e), der som minimum inddrages ved igangsættelse, 
design af arbejdet, gennemlæsning og kommentering samt offentliggørelse, og som naturligvis lever 
op til Vancouver-reglerne for medforfatterskab. Medforfattere kan være kollegaer på IFRO eller 
kompetente eksterne samarbejdspartnere4. Dette medvirker til at sikre, at færrest muligt sidder alene 
med deres områder, at kompetencer og viden opbygges hos flere forskellige personer, og at 
kendskabet til myndighedsarbejdet udbredes i og uden for instituttet.  

Et endeligt element i kvalitetssikringen vedrører rettidig offentliggørelse. IFRO forpligter sig til at 
understøtte denne ved at offentliggøre alle notater, rapporter mv., inklusive analyser og 
konklusioner, i en form og på en måde, så de er tilgængelige, verificerbare og forståelige for alle 
interesserede. IFRO offentliggør egne produkter i myndighedsbetjeningen. Offentliggørelse af 
endelige versioner skal ske uden væsentlig ophold. 

 
 

                                                           
4 Udvælgelsen af disse sker i samråd mellem tovholder, sektionsleder og myndighedskoordinator. 
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Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning 
http://ign.ku.dk/samarbejde-raadgivning/ 

 

Samarbejde og rådgivning 

Samspillet med omverdenen er en kerneaktivitet for Institut for Geovidenskab og Naturressourcer, og vi 

vægter kontakten med virksomheder og myndigheder højt. 

IGN har stærke traditioner for samarbejde på alle niveauer fra uformel vidensudveksling til rådgivning, 

myndighedsbetjening og fælles forskningsprojekter. Vi skaber desuden kontakt mellem vores studerende 

og private og offentlige virksomheder til gavn for begge parter. 

Det overordnede mål er, at IGN’s viden skal bidrage til håndteringen af de samfundsmæssige udfordringer 

inden for vores arbejdsområder. Vi prioriterer også at stimulere innovation, hvor forskningsresultater 

danner grundlag for nye løsninger, der skaber udvikling og merværdi. 

Myndighedsbetjening 

IGN udfører myndighedsbetjening for styrelser, ministerier og internationale organisationer, f.eks. EU, FAO 

og World Health Organisation. Opgaven er at levere uvildig og sikker viden, som kan danne grundlag for 

politiske beslutninger. Arbejdet baserer sig på IGN’s forskning og omfatter bl.a. overvågning, rådgivning og 

formidling. 

Vi udfører fast myndighedsbetjening for Miljøministeriet inden for rammerne af KU’s resultatkontrakt med 

ministeriet. Desuden overvåger vi skovenes tilstand og skovbrugets udvikling for Naturstyrelsen. Andre 

opgaver løses efter behov. 

IGN arbejder efter Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets principper for myndighedsbetjening, herunder 

også principperne i Danske Universiteters Hvidbog om forskningsbaseret myndighedsbetjening. Læs 

fakultetets "Code of Conduct" (s- 1-3).  

Eksempler på IGN’s myndighedsbetjening: 

• Resultatkontrakt med Miljø- og Fødevareministeriet 

• Skovovervågning 

• Kåring af skovtræer 

• Internationale organisationer 

Kvalitetssikring af myndighedsbetjening 

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) tager som resten af Københavns Universitet (KU) 

udgangspunkt i Danske Universiteters hvidbog om myndighedsbetjening på universiteterne. For 

forskningsbaseret myndighedsbetjening gælder at den er underkastet samme principper som al anden 

forskning ved KU og dermed krav om god, dokumenterbar projektstyring, transparente faglige peer-review-

processer, dokumentation, reproducerbarhed, sikring af data og analyseprocedurer, ansvarlighed, 

transparens om forfatterskaber og en række andre ting, jf. den nye Danish Code of Conduct for Research 

Integrity. 

http://ufm.dk/publikationer/2014/the-danish-code-of-conduct-for-research-integrity  
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IGN offentliggør de større kontrakter om den faste myndighedsbetjening for bl.a. Miljø- og 

Fødevareministeriet der sker som en del af Center for Skov, Landskab og Planlægning på www.sl.ku.dk  

Resultater af forskningsbaseret myndighedsbetjening skal stilles til rådighed for offentligheden. Rapporter 

og notater offentliggøres på hjemmesiden www.ign.ku.dk, med mindre aftale om anden publicering sikrer 

at produktet er tilgængeligt. 

I tråd med ovenstående grundlag for myndighedsbetjening, sektorforskning og kvalitetssikringen af denne 

lægger IGN vægt på, at varetagelse af myndighedsopgaver ikke må ske på en måde, som kan rejse tvivl om 

instituttets videnskabelige integritet og kvaliteten af forskernes arbejde. Dette sikres gennem interne 

procedurer for kvalitetssikring af de forskellige produkter.  

Faglig kvalitetssikring: 

Formålet er at sikre forskningsbaseret rådgivning af høj faglig kvalitet. Som udgangspunkt sikres dette 

gennem fagfællebedømmelse internt og/eller eksternt. Opgavens omfang, karakter og tidsramme påvirker 

omfang af kvalitetssikring. Ved meget korte frister kan det vise sig, ikke at være muligt at løse opgaven med 

tilstrækkelig tid til kvalitetssikringen. 

Det tilstræbes at lave en plan for kvalitetssikringen ved starten af opgaver samt at dokumentere denne. 

Dokumenthåndtering og kontrakter: 

Formålet med dokumenthåndtering er at sikre journalisering af sagsgange og dokumenter med grundlag i 

bl.a. Forvaltningsloven. Væsentlige dokumenter og kommunikation journaliseres i KU’s journalsystem. 

Ved etablering af samarbejde sikres relevante og klare aftaler om opgaven som grundlag for at afstemme 

forventninger til rådgivningens produkt. 

Det tilstræbes at lave en plan for publicering ved starten af opgaven, der sikrer den nødvendige dialog med 

opdragsgiver om processen. 
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MATERIALE TIL MØDE I CENTERBESTYRELSEN 
 
 
Mødenr. og dato  49 6. september 2016 

Dagsorden spunkt  

 

5 Temadrøftelse: Interessentinddragelse 
 

Type  
 

Orienterings- og diskussionspunkt   

 
 
Sagsfremsti lling  
 

Interessentinddragelse  
 
De rådgivende udvalg for Skov & Landskab har hidtil haft funkti-
onen at vejlede Skov & Landskab om brugernes behov for forsk-
ning og udvikling, rådgivning, formidling og efteruddannelse. 
Medlemmerne af udvalgene kommer fra virksomheder, organisa-
tioner og myndigheder der repræsenterer de forskellige fagområ-
der Skov & Landskab repræsenterer. De har en dobbeltfunktion 
som sparringspartnere indadtil og ’ambassadører’ for Skov & 
Landskab udadtil. I bilag 1 er givet liste over de hidtidige rådgi-
vende udvalg og deres medlemmer. 
Baseret på de seneste drøftelser i bestyrelsen samt drøftelser i de 
rådgivende udvalg og internt i Skov & Landskab, er der enighed 
om, at der fremover er behov for en mere målrettet inddragelse og 
dialog.  
Der har været foreslået forskellige modeller for hvorledes interes-
sent inddragelsen kan fornys. Nogle af disse har været vendt med 
de rådgivende udvalg. I det følgende skitseres nogle mulige mo-
deller som oplæg til en drøftelse i Skov & Landskabs bestyrelse. 
Drøftelsen vil danne grundlag for det videre arbejde med interes-
sentinddragelse. 
 
Model A 
Etablering af et større antal udvalg med mere snævert fagligt fo-
kus i forhold til de nuværende udvalg. Udvalgene giver sparring 
på forskningsideer, ansøgninger og projekter. I struktur lignende 
de nuværende udvalg, men med målrettet fokus og færre deltage-
re. Der kan fx oprettes 6-8 udvalg med 2 årlige møder, hvor Skov 
& Landskab står for dagsorden og mødeafholdelse. 
 
Model B 
Der inviteres til et årligt vidensdeling og match making event, 
med paralle sessioner. Som udgangspunkt inviteres hidtidige 
medlemmer af de rådgivende udvalg, men der informeres bredt 
om eventet via fx Videntjenesterne, nyhedsbrev mv. I tillæg hertil 
kan studerende inviteres.  



Det Nationale Center for Skov, Landskab og Planlægning  CB-møde nr. 49 
Centerbestyrelsen                                                                                                                           6/9/2016 MFA   
 

De paralle sessioner baseres primært på forskernes projekter, der 
ofte kan være i samarbejde med eksterne interessenter. Der kan 
tænkes etableret nye sessioner baseret på input fra interessenter, 
ved henvendelse forud for arrangementet. 
Skov & Landskab står for organisering og afholdelse. 
 
Model C 
Etablering af en netbaseret vidensportal, hvor interessenter kan 
melde sig ind til såvel en generel gruppe som til mere afgrænsede 
grupper. Vidensportalen suppleres med aktiviteter som gå-hjem-
møder, ekskursioner o.lign.  
Som udgangspunkt inviteres hidtidige medlemmer af de rådgi-
vende udvalg, men der informeres bredt om portalen via fx Vi-
dentjenesterne, nyhedsbrev mv. Målet er at få mange forskellige 
interessenter aktiveret (erhverv, myndigheder, NGO’er, borgere 
m.fl.). 
I portalen er det muligt at komme med ideer såvel som påpege 
problemer, der kan danne grundlag for netbaseret dialog for dem, 
der finder emnet interessant. Det kan sammenlignes med diskus-
sions/erfarings grupper i netværk a la LinkedIn og Facebook. 
Såvel forskere tilknyttet Skov & Landskab som medlemmer af 
portalen kan initiere en gruppe om ideer såvel som problemer. Det 
kan overvejes om der skal være en moderator eller om gruppe-
dannelsen er helt fri. 
Medlemmerne orienteres enten løbende eller med mellemrum, 
efter deres eget valg. Det skal sikres, at der minimum hvert kvar-
tal sendes en oversigt over aktuelle diskussionsemner, med link til 
disse til alle tilmeldte interessenter og forskere. 
Det forventes at Skov & Landskab løbende at holde portalen i 
gang, herunder supplere eksterne medlemmers indlæg med indlæg 
fra forskerne, samt arrangerer events efter interesse.  
I tilknytning til grupper/projekter der får større omfang (fx bevil-
linger eller bred interesse) kan der arrangeres faglige udflug-
ter/busture eller gå-hjem møder hvor deltagerne får mulighed for 
at mødes i virkeligheden samt deltage i / bidrage til projekter, der 
herved får karakter af partnerskaber.  
 
Øvrig inspiration om KU og SCIENCE’s samarbejde med erhverv 
og myndigheder kan ses på 
http://erhverv.ku.dk/  
http://www.science.ku.dk/samarbejde/  
 

Indstilling  
 

Det indstilles, at Centerbestyrelsen drøfter interessentinddragelse 
med udgangspunkt i de 3 modeller, der er et oplæg. Endelig mo-
del og form af interessentinddragelse kan fastlægges på mødet. 
 

Bilag  
 

5b. Liste over medlemmer af de hidtidige Rådgivende Udvalg 
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Bilag 5b. Medlemmer af de rådgivende udvalg 
 
Medlemmer af Det Rådgivende Udvalg for Skov og Naturressourcer 
 
Medlem Virksomhed 
Michael Glud (Formand for Udval-
get) 

Divisionsdirektør HedeDanmark, Skov og Landskab 

Anders Grube Skovfoged Stiftelsen, Sorø Akademi 
Bendt Egede Andersen Skovrider Naturstyrelsen, Himmerland 
Claus Jerram Christensen Direktør Danske Juletræer 
Esben Møller Madsen Skovrider Trolleholm Gods AB 
Flemming Nielsen Direktør Den Danske Naturfond 
Jens Bjerregaard Christensen Områdeleder /Skovrider, Naturstyrelsen, Nordsjælland 
Jens Kristian Poulsen Afdelingsleder Stiftelsen Sorø Akademi 
Klaus Wunsch Skovplanlægger KW-Plan 
Simone Staudt Naturressourcestuderende 
Leif J. Madsen Direktør Vemmetofte Kloster 
Mads Jensen Kontorchef Naturstyrelsen 
Nora Skjernaa Hansen BSc Skov, MSc Landskab Danmarks Naturfredningsfor-

ening 
Per Hilbert Sekretariatsleder De Danske Skovdyrkerforeninger 
Poul Arne Madsen Skovfoged St. Hjøllund Plantage 
Poul Norup Skovfoged Skjoldenæsholm Skov 
Sidse Buch Økonom, cand. oecon. Bygge-, Anlægs- og Trækartellet 
Steffen Stræde Adm. direktør Zoologisk Have 
Søren Gais Kjeldsen Direktør for Miljø- og Energiforvaltningen i Aalborg kom-

mune 
Thorkild Wisbech Skovfoged Aggersvold Skov og Savværk 
Troels Garde Rasmussen Chefkonsulent Kommunernes Landsforening 
Viggo Mortensen Formand Dansk Skoventreprenør Forening 
  
Fra Skov & Landskab  
  
Claus Beier Centerleder, Institutleder 
Vivian Kvist Johannsen Administrator, Sektionsleder 
Bo Jellesmark Institutleder 
Marie Frost Arndal Forskningsfuldmægtig 
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Medlemmer af Det Rådgivende Udvalg for Park og Landskab 
 

Medlem Virksomhed 
Faglig sekretær Bent Leonhard Danske Planteskoler 
Kirkegårdsleder Birgit Møller Bach Foreningen af Danske Kirkegårdsledere 

Thomas Juel Clemmensen, land-
skabsarkitekt, adjunkt 
Elzélina Van Melle, landskabsark. 

Dansk Landskabsarkitektforening 

Produktchef Carsten Damgaard HedeDanmark a/s 
Kontorchef Eske Groes Kommunernes Landsforening 

Sekretariatsleder  
Jan Svejgaard Jensen 

De Danske Plantningsforeninger 

Kontorchef Klaus Kern-Jespersen Kirkeministeriet 
Landskabsarkitekt  
Knud W.Ø. Larsen 

Danske Arkitektvirksomheder 

Lene Holm (formand) 
Leder, agronom 

Komm. Park- og Naturforvaltere 

Lone Jansson 
Landskabsarkitekt 

Naturstyrelsen,  
Vandsektor, byer & klimatilpasning 

Niels Mellergaard 
Chefkonsulent, Leder af Drift 

Slots- og Ejendomsstyrelsen 

Niels Svenningsen 
Direktør 

Maskinleverandørerne 

Per Malmos 
Anlægsgartner 

Danske Anlægsgartnere 

Flemming Larsen 
Bestyrelsesmedlem 

Friluftsrådet 

  
Søren Holgersen 
Redaktør 

Grønt Miljø 

Thorleif E. Madsen 
Studieleder 

Selandia - CEU 

Torben Kastrup Petersen 
Bane- og miljøchef 

Dansk Golf Union 

Torben Schønherr Schønherr Landskab 
  
Fra Skov & Landskab:  
  
Henrik Vejre Professor, sektionsleder 
Susanne Ogstrup Studieleder 
Kamilla Hansen Møller Forskningsfuldmægtig  
Jette Kanneworff Chefsekretær 
Anna Røtzler Landskabsark.stud 
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Medlemmerne af Det Rådgivende Udvalg for Planlægning og friluftsliv  
 
Medlem Virksomhed 
Britt Vorgod Pedersen 
Byplanchef 

Gladsaxe Kommune 

Camilla Rosenhagen 
Konsulent 

Kommunernes Landsforening 

Dorthe O. Andersen 
Konsulent 

Danmarks Idrætsforbund 

Ellen Højgaard Jensen 
Direktør 

Dansk Byplanlaboratorium 

Flemming Larsen 
Bestyrelsesmedlem 

Friluftsrådet 

Hanne Stensen Christensen 
Direktør 

Lejre Kommune/KTC 

Lars Bendix Poulsen 
Specialkonsulent 

Naturstyrelsen 

Jane Kragh Andersen 
Specialkonsulent 

Naturstyrelsen 

Mikkel Overvad/ 
Richard Nørgaard 

NaturErhvervsstyrelsen 

Michael Leth Jess 
Afdelingsleder 

Danmarks Naturfredningsforening 

Mikkel Friberg 
Kontorchef 

Naturstyrelsen 

Per Toppenberg 
Ledelse og regionsrådsform. 

Region Nordjylland 

Rita Munk 
Projektleder  

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 

Svend Erik Rolandsen 
Projektchef 

Cowi A/S 

Søren Gais Kjeldsen 
Direktør for Teknik&miljø 

Aalborg Kommune 

  
Fra Skov & Landskab:  
  
Henrik Vejre Sektionsleder 
Mette Aaskov Knudsen Studieleder 
Marie Møller Studenterrepræsentant 
Kamilla Hansen Møller Forskningsfuldmægtig 
Jette Kanneworff Sekretær for udvalget 
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MATERIALE TIL MØDE I CENTERBESTYRELSEN 
 
 
Mødenr. og dato  49 6. september 2016 

Dagsorden spunkt  

 

6 Gennemgang af forretningsordenen. 

 

Type  
 

  Orienterings- og diskussionspunkt 
   

  
 
 
Sagsfremsti lling  
 

Forretningsordenen gennemgås årligt med henblik på at sikre, at 
den altid er tilpasset centrets behov.  

Der er sket ændringer i : 

- den interne organiseringen af Skov & Landskab 

- Ministeriets navn 

 

I øvrigt henvises til KU’s vedtægt 

http://bestyrelse.ku.dk/vedtaegt/  - § 60 

og Skov & Landskabs vedtægt 

http://sl.ku.dk/om/vedtaegter/SL-vedtaegter-underskrevet-2012-
12-13.pdf  

 

Indstilling  
 

Det indstilles, at Centerbestyrelsen drøfter og tilretter udkast til 
forretningsordenen, med henblik på vedtagelse af bestyrelsen.  
 

Bilag  
 

Udkast til opdateret forretningsorden 

 



Skov & Landskab 
CB-møde nr 49, 
Bilag 6b 
23-08-2016/MFA 
 

 

Forretningsorden for Centerbestyrelsen 
for 

Det Nationale Center for Skov, Landskab og Planlægning (Skov & Landskab) 

ved 

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 

 

I medfør af § 6, stk. 2 i Vedtægter for Skov & Landskab fastsættes herved følgende 
forretningsorden for Centerbestyrelsen. 

Centerbestyrelsen 

§ 1. I henhold til Vedtægt for Københavns Universitet § 61, stk. 3 har Skov & Landskab en Center- 
bestyrelse, der rådgiver Centerdirektøren, og som efter delegation fra Dekanen for Det Natur- og 
Biovidenskabelige Fakultet træffer beslutning om centrets strategi, arbejdsprogram, budget, års- 
regnskab og årsberetning. Endvidere rådgiver Centerbestyrelsen om interessentinddragelse. 

Stk. 2. Formanden for Centerbestyrelsen udpeges af Dekanen for Det Natur- og Biovidenskabelige 
Fakultet i samråd med Miljø- og Fødevareministeriet. 

Stk. 3. Næstformanden udpeges af Miljø- og Fødevareministeriet i samråd med Dekanen for Det 
Natur- og Bio- videnskabelige Fakultet. 

Formandens og stedfortræderens opgaver 

§ 2. Bestyrelsens formand repræsenterer bestyrelsen udadtil. Formanden skal påse, at de forhold, 
der kræves i lovgivning, vedtægt og forretningsorden, overholdes. 

Stk. 2. Formanden er talsmand for bestyrelsen og varetager den løbende kontakt til direktøren 
mellem bestyrelsesmøderne. 

Stk. 3. I formandens fravær træder næstformanden i formandens sted. 

Bestyrelsens medlemmer 

§3. Bestyrelsens funktionsperiode er 4 år. Funktionsperioden for bestyrelsens studerende er dog 1 
år. 



§4. Senest 4 måneder før udløbet af de udefra kommende medlemmers funktionsperiode fast- 
lægger bestyrelsen en procedure for udpegning af bestyrelsesmedlemmer for den kommende 
periode. 

Møder 

§ 5. Bestyrelsen udøver sin virksomhed i møder. 

Stk. 2. Der skal være størst mulig åbenhed om bestyrelsens arbejde. 

§ 6. Bestyrelsesmøderne er offentlige. Sager kan dog behandles for lukkede døre, hvis det på grund 
af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt. Alle personsager, sager, 
hvori indgår oplysninger om kontraktforhandlinger med private eller tilsvarende forhandlinger med 
offentlige samarbejdspartnere, og sager, der er omfattet af forvaltningslovens bestemmelser om 
tavshedspligt, skal behandles for lukkede døre. 

§ 7. Bestyrelsens mødemateriale, herunder dagsordener og referater, gøres offentligt tilgængeligt. 
Sager, dokumenter eller oplysninger, der er omfattet af forvaltningslovens regler om tavshedspligt, 
offentliggøres dog ikke. Sager, der er behandlet bag lukkede døre, kan undtages for offentligheden, 
hvis det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt. 

Stk. 2. Mødemateriale lægges på centrets hjemmeside dagen efter materialet er udsendt til 
bestyrelsesmedlemmerne jf. dog stk. 1. 

Stk. 3. Det af bestyrelsen godkendte beslutningsreferat jf. § 10, lægges snarest muligt på centrets 
hjemmeside. 

§ 8. Bestyrelsen afholder normalt 3 ordinære møder om året efter en mødeplan, der udarbejdes hvert 
år til godkendelse på bestyrelsens møde i december. Mødeplanen offentliggøres på centrets 
hjemmeside. 

Stk. 2. Ud over de ordinære møder kan formanden indkalde bestyrelsen til ekstraordinære møder, 
når dette skønnes påkrævet. 

Stk. 3. Der udarbejdes en rullende etårs arbejdsplan for bestyrelsen, som offentliggøres på centrets 
hjemmeside. 

§ 9. Formanden foranlediger indkaldelse til de ordinære møder mindst 8 dage inden mødets 
afholdelse. Såfremt særlige grunde gør det påkrævet, kan indkaldelse med kortere varsel finde sted. 

Stk. 2. Indkaldelsen ledsages af dagsorden samt relevant bilagsmateriale. Dagsorden skal indeholde 
oplysning om hvilke sager, der vil komme til behandling på mødet. 

Stk. 3. Bestyrelsens medlemmer kan kræve punkter optaget på dagsordenen. Punkter, der ønskes 
optaget på dagsordenen, skal være sekretariatet i hænde senest 3 uger før mødets afholdelse. 

§ 10. Bestyrelsens beslutninger truffet på mødet eller ved skriftlig høring optages i et beslutnings- 
referat. 

Stk. 2. Referatet udsendes til medlemmerne på vegne af formanden med en frist på 10 hverdage for 
indgivelse af kommentarer, og det offentliggøres herefter på centrets hjemmeside. Referatet og de 
indkomne kommentarer forelægges til endelig godkendelse ved bestyrelsens næste møde. 

Bestyrelsens opgaver 



§ 11. Bestyrelsen rådgiver Centerledelsen, og varetager efter delegation fra Dekanen følgende 
opgaver: 

1.  fører tilsyn med den daglige ledelse af Skov & Landskab inden for rammerne af centrets 
generelle strategi, 

2.  behandler beslutninger om Skov & Landskab’s strategi, arbejdsprogram, budget, årsregnskab 
og årsrapport inden for universitetets rammer og efter oplæg fra Skov & Landskab, 

3.  foretager løbende opfølgning på Skov & Landskab’s virksomhed efter oplæg fra Skov & 
Landskab. 

Stk. 2. Centerbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Centerledelsen er tilforordnet 
bestyrelsen og varetager sekretærfunktionen. 

Ledelse af møderne     

§ 12. Formanden leder bestyrelsens møder. Ved formandens forfald fungerer næstformanden som 
mødeleder. 

Stk. 2. Formanden træffer bestemmelse i alle spørgsmål vedrørende forhandlingernes ledelse. 

Stk. 3. Formanden formulerer de forslag, om hvilke der skal stemmes, samt fastlægger 
afstemningsproceduren. Et medlem kan dog altid forlange, at et af medlemmet selv fremsat og 
formuleret forslag sættes under afstemning. 

Mødets afholdelse 

§ 13. Formanden konstaterer ved mødets begyndelse, om det er indkaldt med lovligt varsel og lader 
medlemmernes fremmøde registrere. 

Stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. 

Stk. 3. Beslutning kan kun træffes i sager, som er optaget som selvstændige punkter på 
dagsordenen. Der kan dog træffes beslutning i hastende sager, selvom disse ikke er på dagsordenen, 
hvis ingen af de tilstedeværende medlemmer protesterer herimod. 

§ 14. Formanden træffer beslutning om indkaldelse af særligt sagkyndige, hvor dette findes af 
betydning for en sags behandling. 

Afstemninger 

§ 15. Afstemning sker efter formandens bestemmelse ved håndsoprækning eller navneopråb. 

Stk. 2. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de tilstedeværende medlemmer, 
med mindre andet er fastsat i universitetsloven eller i vedtægten. 

Stk. 3. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 

Stk. 4. Såfremt et medlem ikke har mulighed for at deltage i et møde, kan der skriftligt meddeles 
formanden stemmeafgørelse til et specifikt punkt på dagsorden. 

§ 16. I særlige tilfælde kan formanden træffe beslutning om, at en sag afgøres ved skriftlig 
behandling (fx elektronisk). Det tilstræbes at skriftlig behandling sker med mindst 2 hverdages 
varsel. 

Medlemmernes deltagelse 



§17. Er et medlem forhindret i at deltage i bestyrelsens møde, skal afbud meddeles tidligst muligt, 
ved skriftlig eller telefonisk henvendelse til bestyrelsens sekretær. 

§18. Et medlem af bestyrelsen er udelukket fra at deltage i forhandlinger og afstemninger i sager, 
hvori den pågældende har en personlig interesse. 

Stk. 2. Et bestyrelsesmedlem har pligt til tidligst muligt at informere bestyrelsen om sin eventuelle 
inhabilitet, jf. bestemmelserne i forvaltningsloven. 

Stk. 3. Bestyrelsen træffer endelig afgørelse om et medlems inhabilitet. 

Fortrolighed 

§ 19. Bestyrelsens medlemmer er omfattet af forvaltningslovens regler om tavshedspligt. 

Centerbestyrelsens forhold til Centerledelsen ved Centerdirektøren og Centeradministratoren 

§ 20. Centerledelsen sikrer, at bestyrelsen løbende får de oplysninger som skønnes nødvendige for 
at bestyrelsen har et forsvarligt beslutningsgrundlag 

Stk. 2. Centerledelsen skal inddrage bestyrelsen i særlig vidtrækkende eller principielle sager, der 
må antages at få betydning for centret, dog med undtagelse af rent akademiske sager. 

Stk. 3. Centerledelsen inddrager bestyrelsen ved væsentlige ændringer af organisationen.  

Stk. 4. Centerledelsen forelægger årligt en status over den aktuelle organisationsplan. 

Bestyrelsens selvevaluering 

§ 21. Bestyrelsen gennemfører én gang årligt en mundtlig selvevaluering under ledelse af 
formanden. Hovedpunkter fra selvevalueringen gengives i referat af mødet. 

Stk. 2. Formanden udarbejder forslag til kriterier for selvevalueringen, der fremlægges til 
bestyrelsens godkendelse. 

Godkendelse af forretningsorden samt ændringer i denne 

§ 22. Forretningsordenen vedtages af bestyrelsen. Forretningsordenen gennemgås årligt med 
henblik på at sikre, at den altid er tilpasset centrets behov. 

Godkendt af Centerbestyrelsen den   .      2016 
 


