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Folketingets Lovsekretariat
Folketinget
Christiansborg
1240 København K

Hermed fremsendes svar på spørgsmål S 1758 stillet af Per Clausen (EL) den 31. 
marts 2010.

Med venlig hilsen

Charlotte Sahl-Madsen

Folketinget 2009-10
S 1758 Svar på
Offentligt
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Ministeren for videnskab, teknologi og udviklings besvarelse af spørgsmål S 
1758 stillet af Per Clausen (EL) den 31. marts 2010

Spørgsmål S 1758

Vil ministeren tage initiativ til at gribe ind over for Københavns Universitet, så-
dan at der sættes en stopper for, at universitetet ansætter en lang række tidligere 
medarbejdere hos Novo Nordisk uden opslag?

Svar

Stillinger skal som udgangspunkt besættes efter opslag. Ansættelsesbekendtgø-
relsens § 9 giver dog mulighed for, at opslag kan undlades, f.eks. hvis en ikke-
statslig bevillingsgiver har stillet mindst halvdelen af midlerne til rådighed for 
ansættelsen.

Årsagen til, at opslag kan undlades ved eksternt finansierede stillinger, er, at det 
som regel vil være en forudsætning for at opnå en ekstern finansiering, at et 
forskningsprojekt er fyldestgørende beskrevet, og at det er dokumenteret, at der 
vil blive tilknyttet personer med de nødvendige forskningskompetencer. De per-
soner, som skal deltage i projektet, vil derfor ofte være udvalgt på forhånd. Det 
vil således være unødigt bureaukratisk, hvis stillinger i tilknytning til et sådan 
projekt skal opslås.

Det er en begrænset andel af det kommende personale, der forventes ansat uden 
opslag, og disse ansættelser sker efter de regler, der netop er møntet på situatio-
ner med ekstern finansiering. Der er derfor ikke grundlag for at gribe ind over 
for, at Københavns Universitet forventer at ansætte et antal personer uden opslag. 

Der henvises i øvrigt til svaret på spørgsmål S 1756.


