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Opgavebeskrivelse 
 

1. Baggrund 

De politiske partier bag forsvarsforliget 2018-2023 har tildelt Københavns Universitet, Center for 

Militære Studier (CMS) en tillægsbevilling målrettet tilkøb af ekspertise om folkeretslige emner. Af 

aftalen mellem Forsvarsministeriet og CMS om udmøntningen af tillægsbevillingen følger blandt 

andet, at CMS udbyder en fireårig bevilling på DKK 1.8 mio. (inkl. 30% overhead) om året i 

perioden 2019-2022 (i alt DKK 7. 2 mio.), med mulighed for forlængelse i yderligere ét år (samlet 

DKK 9 mio.).  

Den udbudte bevilling ønskes anvendt på forskning og forskningsbaseret myndighedsbetjening i 

folkeretslige emner med policyrelevans for danske beslutningstagere.  

Tilbudsgiver skal derfor stille forskningskapacitet til rådighed svarende til puljens størrelse. 

Tilbudsgiver vil have vide rammer for at bestemme den nærmere organisering af 

forskningskapaciteten. Tilbudsgiver vil skulle levere strategisk forskning og ydelser indenfor 

forskningsbaseret myndighedsbetjening.  

Den forskningsbaserede myndighedsbetjening vil basere sig på den eksisterende model hos Center 

for Militære Studier og omfatte analyser (udgivet i form af rapporter mv.), arrangementer 

(offentlige seminarer, lukkede workshops, mv.) samt anden formidling.  

Udbuddets midler vil skulle dække forskningstid, som skal anvendes på strategisk forskning 

indenfor folkeretslige emner, samt på dette grundlag forskningsbaseret myndighedsbetjening 

(konkrete analyser) og formidling (seminarer, workshops etc.) Det tilknyttede videnskabelige 

personale vil altså indenfor midlerne have almindelige forskningsforpligtigelser gældende for 

universitetsansatte (som bidrag til udbuddets strategiske forskning) samt forpligtigelser til at 

bidrage til forskningsbaseret myndighedsbetjening. Det tilknyttede personale vil ikke, med mindre 

den forskningsbaserede myndighedsbetjening omfatter undervisning, undervise indenfor den del 

af deres arbejdstid, der er omfattet af bevillingen.    

I overensstemmelse med Aftale på forsvarsområdet 2018-2023 skal den strategiske forskning samt 

den forskningsbaserede myndighedsbetjening falde indenfor folkeretlige udfordringer forbundet 

med bl.a. deltagelse i internationale operationer, cyber, droner og højteknologiske og elektroniske 

kampmidler. Udbuddets midler skal dække både omkostninger til løn samt direkte driftsmidler 

knyttet til de forskellige leverancer.  

De konkrete produkter, herunder forventning til forskning samt forskningsbaseret 

myndighedsbetjening dimensioneres i forhold til den effektive lønsum og arbejdstid tilbudsgiver 

stiller til rådighed.  
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2. Opgaven 

Tildeling af rammeaftale vil ske på grundlag af ”Det økonomisk mest fordelagtige tilbud”, baseret 

på tildelingskriteriet ” Bedste forhold mellem pris og kvalitet”, jf. Udbudsbetingelsernes afsnit 2.13.  

Underkriteriet ”Kvalitet” fordeler sig på to delkriterier. Det drejer sig om 1) ”Beskrivelse af 

institutionens rammer og erfaring” og om 2) ”Beskrivelse af bevillingens forankring og indhold”. For 

begge delkriterier gælder, at tilbudsgiver bør beskrive og dokumentere dem med basis i en række 

områder, der tilsammen viser tilbudsgivers evne til at udføre udbuddets opgaver.  

Hvert af de to delkriterier beskrives på op til to siders tekst af tilbudsgiver. Hertil kan der for hvert 

område (a-e for første kriterium og a-d for andet kriterium) vedlægges yderligere dokumentation 

og materiale på op til 10 sider. De anførte områder og tilbudsgivers dokumentation af dem vil 

udgøre grundlaget for evalueringen af begge delkriterier og underkriteriet ”Kvalitet”.   

Den i skemaet anførte vægtning er udtryk for den indbyrdes vægtning mellem de enkelte 

delkriterier, jf. Udbudsbetingelsernes pkt. 2.13. De angivne områder (a-e for første kriterium og a-d 

for andet kriterium) vægtes ligeligt. 

 

Kvalitetskriterium Vægtning i procent 

1) Beskrivelse af institutionens rammer og 

erfaring 

50% 

a) Folkeretslig ekspertise og kapacitet 

Dette område udgør en beskrivelse af 

institutionens overordnede 

folkeretslige forskningskapacitet og 

ekspertise. Dokumentation kan bestå 

af CV’er, centrale videnskabelige 

udgivelser, relevante styrkepositioner 

indenfor folkeretslig forskning o.a. 

 

b) Institutionelle rammer  

Beskrivelse af den enhed – eller de 

enheder – hvori bevillingen forventes 

indlejret, herunder dokumentation for 

enhedens folkeretslige ekspertise og 

indlejring i det bredere juridiske 

forskningsmiljø.  

 

c) Erfaring med policyorienteret forskning 

Beskrivelse og dokumentation af 

institutionen og de relevante enheders 
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erfaring med forskning og analyse der 

direkte understøtter dansk policy – 

politik såvel som lovgivning. 

Dokumentation kan udgøres af 

relevante publikationer, bidrag til råd, 

nævn, udredninger og kommissioner 

såvel som lovforberedende og 

policyformulerende arbejde.  

d) Formidling af folkeretslig viden 

Erfaringer med formidling af 

folkeretslig viden til offentlighed og 

beslutningstagere. Dokumentation kan 

udgøres af bidrag til massemedier, 

erfaring med workshop- og 

konferenceafholdelse samt andre 

aktiviteter der formidler folkeretslig  

viden til et bredere ikke-akademisk 

publikum. 

 

e) Internationale og nationale netværk  

Dette område beskriver institutionens 

internationale og nationale netværk – 

akademisk såvel som i relation til 

offentligheden. Dokumentation kan 

bestå af formelle samarbejdsaftaler, 

tidligere eller nuværende fælles 

projekter, gæsteforskerprogrammer og 

andre relevante netværksrelationer.  

 

  

2) Beskrivelse af bevillingens forankring og 

indhold 

50 % 

a) Bevillingens organisering 
Dette område bør, så vidt det er muligt,  
dokumenteres ved at tilbudsgiver 
beskriver hvordan bevillingen forventes 
organiseret. Det inkluderer bl.a. 
omfang og sammensætning af VIP-
årsværk, hvor ansvaret for bevillingen 
placeres, og hvordan 
samarbejdsrelationer mellem de 
forskellige deltagerer planlægges.  
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b) Specifikke styrkeområder  
Hvis tilbudsgivers forskningsmiljøer 
udover generel folkeretslig ekspertise 
er i besiddelse af specifikke 
styrkeområder indenfor bevillingens 
temaer, eller hvis tilbudsgiver mener at 
tætknyttede styrkepositioner vil 
bidrage til opgaveløsningens kvalitet, 
bør de beskrives og dokumenteres. Her 
kan være tale om enkeltpersoner, såvel 
som forskningsprojekter, satsninger 
eller centre.  

 

c) Integration i bredere forskningsmiljø 
Dette område bør dokumenteres af en 
beskrivelse af hvordan tilbudsgiver 
forventer at bevillingen forankres og 
integreres i tilbudsgivers 
forskningsmiljø. Her kan evt. tilsagn om 
samfinanciering af medarbejdere eller 
aktiviteter knyttet til bevillingen, 
beskrivelse af eksisterende 
forskningsplaner og prioriteter samt 
strategiske målsætninger udgøre 
dokumentation. 

 

d) Internationalt og nationalt samarbejde 
Dette område dækker over 
tilbudsgivers ideer og indledende 
planer om internationalt og nationalt 
samarbejde – forskningsmæssigt såvel 
som med praktikkere. Dokumentation 
kan bestå af ideer til hvordan 
tilbudsgiver vil styrke sit samarbejde i 
kraft af bevillingen, samt hvordan 
eksisterende samarbejdsrelationer kan 
inddrages og udvikle og styrke 
tilbudsgivers faglige kapacitet. 
  

 

 

 


