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Standardvilkår i aftaler om forskningsbaseret myndighedsbetjening

21-06-2017

I et brev af 15. juli 2016 bad jeg Miljø- og Fødevareministeriet om at orientere
mig om resultatet af sin revision af vilkåret om (ubetinget) tavshedspligt i ministeriets standardvilkår for aftaler om forskningsbaseret myndighedsbetjening.
Jeg bad også om, at ministeriet orienterede mig om sine retlige overvejelser i
forbindelse med revisionen.

Dok.nr. 16/03171-32/MKH
Bedes oplyst ved henvendelse

Anledningen var, at jeg via DR P1’s program Orientering den 6. juli 2016 havde erfaret, at Miljø- og Fødevareministeriet var ved at foretage en revision af
sine standardvilkår for aftaler om forskningsbaseret myndighedsbetjening.
I et brev af 9. januar 2017 oplyste ministeriet, at revisionen af standardvilkårene var færdiggjort, og at kontrakterne blev taget i anvendelse pr. 19. december 2016. Ministeriet vedlagde kopi af de reviderede standardvilkår og et notat
af 6. januar 2017 om ministeriets overvejelser om bestemmelserne vedrørende tavshedspligt, offentliggørelse og aktindsigt i standardkontrakter med universiteter.
Ministeriet oplyste, at grundlaget for samarbejdet om forskningsbaseret myndighedsbetjening er, at al forskning og rådgivning kan offentliggøres, når den
er færdig, og at samarbejdet hviler på principperne om åbenhed, armslængde
og universiteternes metodefrihed.
For så vidt angår tavshedspligt oplyste ministeriet, at de nye standardvilkår
fastslår, at parterne er underlagt de forvaltningsretlige tavshedspligtsregler, jf.
nærmere ministeriets notat af 6. januar 2017.
Det fremgår desuden af de reviderede kontrakter, at kontrakterne ikke indebærer en udvidelse af reglerne om tavshedspligt (standardvilkår pkt. 14).
Endvidere har forskningsinstitutionen efter universitetslovens § 2 forskningsfrihed og pligt til at værne om institutionens og de enkelte forskeres frihed
samt udveksle viden og kompetencer med det omgivende samfund og tilskynde medarbejderne til at deltage i den offentlige debat (standardvilkår pkt.
15).

I et brev af 28. marts 2017 skrev jeg til ministeriet, at jeg havde forstået, at
ministeriet havde forladt vilkårene om (ubetinget) tavshedspligt, som var genstand for debat i pressen. Jeg bad desuden ministeriet svare på, om de nye
formuleringer af standardvilkårene medfører nogen begrænsning af den ytringsfrihed, som de enkelte forskere og andre involverede har som offentligt
ansatte.
Ministeriet har i et brev af 5. april 2017 bekræftet, at de nye kontrakter ikke
indebærer begrænsninger for den enkelte forskers eller andre offentligt ansattes ytringsfrihed som privat person.
Under henvisning hertil foretager jeg mig ikke mere i anledning af mine henvendelser af 15. juli 2016 og 28. marts 2017 til ministeriet om standardvilkår i
aftaler om forskningsbaseret myndighedsbetjening.
Jeg bemærker, at jeg alene har bedt om at blive orienteret om resultatet af
ministeriets revision af standardvilkåret om den (ubetingede) tavshedspligt og
ministeriets retlige overvejelser i forbindelse med revisionen. Jeg har således
ikke foretaget en selvstændig undersøgelse af de nævnte kontrakter.
Til orientering kan jeg oplyse, at jeg har sendt et tilsvarende brev til Undervisningsministeriet.
Der vil blive offentliggjort en nyhed på min hjemmeside om sagen.
Med venlig hilsen
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