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Kodeks for myndighedsbetjening

Danske Universiteter udsendte i april 2009 Danske Universiteters Hvidbog
om forskningsbaseret myndighedsbetjening. I hvidbogen lægges følgende
principper til grund for den forskningsbaserede myndighedsbetjening:
 Kvalitet og integritet
 Åbenhed
 Ytringsfrihed og forskningsfrihed.
Principperne suppleres af følgende holdningstilkendegivelse:
De danske universiteters holdning er, at
- forskningsbaseret myndighedsbetjening skal udføres med samme
integritet som universitetets øvrige opgaver;
- de sektorrelaterede forskningsresultater skal bedømmes efter de
samme kvalitetskriterier som al anden forskning;
- resultaterne af myndighedsrådgivning 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.
Københavns Universitet har på baggrund af Danske Universiteters Hvidbog
formuleret en række principper for myndighedsbetjeningen. Principperne
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blev godkendt af rektoratet og dekanerne den 5. oktober 2016 og drøftet af
Hovedsamarbejdsudvalget den 12. oktober 2016.
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.
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.
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