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Landbrug & Fødevarers bemærkninger til udkast om ændring af lov om et analyse- og 
forskningsinstitut for kommuner og regioner (Oprettelse af Det Nationale Forsknings- og 
Analysecenter) 
 
Landbrug & Fødevarer (L&F) takker for muligheden for at kommentere på Økonomi- og 
Indenrigsministeriets udkast til ændring af lov om et analyse- og forskningsinstitut for kommuner og 
regioner. 
 
Vækst og fremgang i alle dele af Danmark ligger L&F meget på sinde. Det er derfor afgørende for 
L&F, at en eventuel oprettelse af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter og i den forbindelse 
nedlæggelse af SFI (Det Nationale Forskningscenter for Velfærd) og KORA (Det Nationale Institut 
for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning) sker under hensyntagen til regionale initiativer 
og interesser. 
 
Det er alment anerkendt, at lokalt erhvervsliv, adgang til arbejdspladser og dermed lokalliv er 
afgørende for befolkningens levevilkår, og det genererer vækst og fremgang i yderområder. Det er 
derfor vigtigt, at et sådan center også agerer med disse faktorer for øje. Dvs. at rammevilkår for 
lokalt erhvervsliv styrkes og tænkes ind i forskning og analyser, der ligger til grund for konkrete 
politiske beslutninger. 
 
L&F har følgende bemærkninger til ministeriets udkast til lovændring:  
 
Vedrørende lov om sektorforskning 
Landbrug & Fødevarer er uforstående overfor, at Det Nationale Forsknings- og Analysecenter ikke 
er omfattet af lov om sektorforskning (trods forklaring nederst side 8). 
 
Vedrørende kvalitetssikring 
Det er afgørende for L&F, at rådgivning af myndigheder og forskningsopgaver, der ligger til grund 
for lovgivning, er af høj kvalitet, og at der er fokus på kvalitetssikring. Det fremgår af side 5 i 
høringsteksten, at ”det konkrete metodevalg og tilrettelæggelse af analyser og forskning besluttes 
af centret, ligesom det er centrets ansvar at sikre kvaliteten af centrets analyser og forskning”. 
 
L&F tillægger kvalitetssikringen af den forskningsbaserede myndighedsbetjening stor betydning. 
L&F mener generelt, at der bør gælde samme retningslinjer for kvalitetssikring af 
myndighedsopgaver, som er gældende for almindelig forskning. Udvikling af et kommende fælles 
kvalitetssikringskodeks gældende for alle institutioner, der leverer forskningsbaseret 
myndighedsberedskab, vil højne kvaliteten af myndighedsbetjeningen og lette proceduren for 
kvalitetssikring. 
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Vedrørende bestyrelsessammensætning 
Bestyrelsessammensætning synes for smal, idet udelukkende offentlige aktører har mulighed for at 
udpege bestyrelsesmedlemmer. Det fremgår, at formålet med oprettelsen af centeret er ”at udvikle 
og formidle viden om velfærdsområderne og samfundsforhold med betydning for befolkningens 
levevilkår”. Desuden er centerets primære rolle at ”… styrke vidensgrundlaget for udvikling af 
velfærdssamfundet og beslutningsgrundlaget for lovgivning og forvaltning”.   
 
L&F mener, at et så samfundsrelevant og bredt initiativ, der kan få indflydelse på alle dele af vores 
samfund, herunder også erhvervslivet, kræver en bredere interessentinddragelse. Et samspil 
mellem offentlige og private interessenter vil give et langt bedre og mere virkelighedsnært 
udgangspunkt for centrets virke og opgaveløsning, idet der også kan være behov for at f.eks. 
erhvervslivets perspektiv ift. udviklingsarbejde m.v. i alle dele af Danmark. 
 
Vedrørende afbureaukratisering 
L&F er optaget af afbureaukratiseringsdagsordenen og håber naturligvis, at oprettelsen af Det 
Nationale Forsknings- og Analysecenter kan fremme denne proces. 
 
Overflødige administrative procedurer er en stor belastning både i det offentlige og private virke. 
Mindre virksomheder er især hårdt ramt af disse administrative byrder. Det er derfor vigtigt, at 
hensyntagen til denne gruppe vægtes højt i arbejdet for at fremme kvalitetsudvikling, bedre 
ressourceanvendelse, effektivitet og økonomistyring i kommuner, regioner og i staten.   
 
 
Med venlig hilsen 
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