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Annoncering - interessetilkendegivelse vedr. etable-

ring af forskningsenhed indenfor adfærdsøkonomi og 

nudging i beskæftigelsesindsatsen  

  

 

Beskæftigelsesministeriet ønsker at understøtte etableringen af en forskningsenhed 

indenfor adfærdsøkonomi og nudging i beskæftigelsesindsatsen. I den forbindelse 

ønsker Beskæftigelsesministeriet at indkalde interessetilkendegivelser fra relevante 

forskningsmiljøer, som kunne være interesserede i at være vært for en sådan enhed. 

 

Det er Beskæftigelsesministeriets vurdering, at etableringen af en forskningsenhed 

er undtaget fra udbudspligten jf. udbudslovens undtagelsesbestemmelser for forsk-

ningsaktiviteter. Etableringen af enheden ønskes derfor foretaget gennem dialog 

med interesserede forskningsmiljøer. 

 

Rammerne for forskningsenheden er beskrevet i vedhæftede notat. 

 

Interessetilkendegivelsen skal gerne bestå af: 

1. En kort beskrivelse af forskningsmiljøets faglige profil og baggrund for at 

kunne være vært for forskningsenheden 

2. En kort beskrivelse af forskningsmiljøets kompetencer på området, herun-

der gerne CV’er på medarbejdere der kunne tænkes tilknyttet centret. 

 

På baggrund af de indkomne interessetilkendegivelser vil Beskæftigelsesministeriet 

indlede en dialog med et eller flere af de forskningsmiljøer, med henblik på at fore-

tage en beslutning om placeringen af forskningsenheden. Den endelige beskrivelse 

af forskningsenhedens organisering, aktiviteter og forventede leverancer vil blive 

fastlagt gennem denne dialog.  

 

Udvælgelsen af hvilke forskningsmiljøer, der indledes dialog med, vil ske på bag-

grund af en vurdering af forskningsmiljøernes forskningskompetencer og relevan-

sen af forskningsmiljøets faglige profil jf. punkt 1 og 2 ovenfor. 

 

Kriterierne for den endelige tildeling af bevillingen vil være en kombination af 

vurderingen af forskningsmiljøernes faglige kompetencer og af kvaliteten og rele-

vansen af den projektbeskrivelse, der udarbejdes i dialogfasen. 

 

Det er Beskæftigelsesministeriets ønske, at der kan indgås kontrakt om etablering 

af forskningsenheden i løbet af foråret 2016. 

 

Interessetilkendegivelser kan fremsendes på email (jlb@bm.dk) og skal være mini-

steriet i hænde senest 4. april 2016 kl. 12.  

 

Ved eventuelle spørgsmål er man velkommen til at kontakte Joachim Boll 

(jlb@bm.dk 72205138) eller Cathrine Gruno Rex (cmg@bm.dk 72205014). 
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