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Spørgsmål: 
Jeg skal bede oplyst hvilke initiativer der er iværksat for at sikre, at forskere ikke har 
mulighed for at blande privat økonomi ind i de penge man har modtaget til at udføre 
forskning for? Er kontrollen udelukkende i de enkelte institutioner, eller er administra-
tionen i Region Hovedstaden også involveret? 
 
Begrundelse:  
Der er nu afsløret flere forskere, der er taget i at blande penge til forskning ind i deres 
private økonomi, hvilket selvfølgelig skal standses af hensyn til forskningen i vore in-
stitutioner. 
 
Svar: 
Administrationen har iværksat udarbejdelse af nye, klare retningslinjer vedrørende 
administration af eksterne forskningsmidler med inddragelse af anbefalinger fra den 
eksterne revision. 
 
Administrationen er sammen med den eksterne revision (BDO) ved at kvalificere ud-
kast til nyt controlling koncept til brug for det enkelte hospital henholdsvis tværgående 
virksomhed. Revisionen har i efteråret gennemført en række besøg på udvalgte hospi-
taler for at se på, hvorledes administrationen af de eksterne forskningsprojekter sker i 
dag, og hvor der kunne være forslag til forbedringer. 
 
Konceptet forventes ligeledes at blive benyttet centralt i administrationen.  
 
Konceptet består af en række checkspørgsmål, der skal stilles det enkelte pro-
jekt/projektejer, og samtidigt skal oplysninger dokumenteres med data fra økonomisy-
stemet. 
  
Der arbejdes ligeledes med udarbejdelse af nye, klarere retningslinjer omkring håndte-
ring af de eksterne forskningsmidler, der bygger på regionens kasse- og regnskabsre-
gulativ med tilhørende bilag, således at det bliver langt klarere for den enkelte forsker, 
hvilke krav til regionen stiller til administration og styring af et projekt gennemføres 
inden for regionen. Retningslinjerne tager udgangspunkt i at projektejere og kommen-
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de projektejere af eksterne forskningsprojekter gøres opmærksom på gældende regler 
allerede i forbindelse med eventuel projektopstart.  
 
Der skal endvidere udarbejdes en tilhørende plan for kommunikation af retningslinjer-
ne, der sikrer at både hospitalerne og de tværgående virksomheders administration så-
vel som forskerne bliver bekendt med de gældende regler for håndtering af eksterne 
forskningsprojekter.  
 
Ved indførelsen af nyt fælles økonomisystem (SAP) i hele regionen er det fremover 
muligt at foretage en langt større grad af ensretning omkring forretningsgange og sty-
ring af de eksterne forskningsmidler samt gennemførelse af systematisk controlling. 
 
Tidshorisonten for implementering forventes at være således, at de klarere regler vil 
være implementeret fra det nye år. Forretningsudvalget vil modtage en orientering 
herom i form af en formandsmeddelelse.  
 


