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Afbud Kurt Nielsen 

Gæster  

Noter  

 

 

Nr. Dagsordenspunkt 

1  Godkendelse af dagsorden og referat fra 26/10 

Noter Dagsorden blev godkendt. 

 

Opfølgning på referat 

 Der blev fulgt op på pkt. 4 ”Aktiviteter og budget 2019-20”. 

Forslag vedr. hjemtag af ERC blev kort drøftet.  

 

Konklusion Det blev vedtaget, at  

 UFFEs budget fra og med 2020 er justeret til 3 mio. årligt.  

 Forslaget Young Investigator støttes ikke. 

 Budgetforslag fra ph.d.-skolelederne på samlet 0,5 mio. kr. skal fremover 

finansieres af fælleskassen eller fakulteterne. 

 ERC skal sættes på dagsordenen igen. 

 

2  Orientering fra fakulteterne  

Noter  Besøg i Bruxelles: OSN har været dernede. Der var bl.a. drøftelser om regi-

onenes fremtidige engagement i Bruxelles-kontoret og det kommende EU 

ramme-program.  

 EU defence fund: SRK orienterede om EU-planer om forsvarsteknologisk 

forskning. ST er AU´s repræsentant i de indledende sonderinger i forhold 

til at kunne etablere et nationalt center. Sigtet er militærindustrielt, og 

mindst to nationale værn skal efterspørge den forskning, der produceres. 

Hvis der er forskere inden for nævnte forskningsfelt på øvrige fakulteter, så 

meld gerne til ST.  

 PBO orienterede om, at man på BSS har udpeget associate deans med sær-

lige opgaver; fx ekstern funding.  

Konklusion -  
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Til drøftelse 

Nr. Dagsordenspunkt 

3 Køn i relation til eksternt bevillingshjemtag på AU 

Noter AMP indledte.  

 

Drøftelse 

 BBN gengav hovedpointer fra sit oplæg på Grundforskningsfondens års-

møde, der handlede om diversitet ift. internationalisering og køn. På AU 

adresseres dette via normerne, hvor søge-komitéerne har en vigtig opgave i 

forhold til at sikre diversitet i ansøgerfeltet.  

 På BSS oplever man, at den politiske beslutning vedr. internationale stude-

rende allerede nu påvirker de institutter, der har en stærk international 

profil.   

 På HE har man drøftet, hvorledes man kan opprioritere engelsk som sprog 

– samtidig med at dansk fastholdes.  

 BBN fremførte, at samtidig med internationalisering – herunder engelsk 

som fagligt sprog – er det, ud fra et samfundsmæssigt perspektiv, også væ-

sentligt, at medarbejderne lærer dansk.  

 Analysen fra FSE viser, at der nok er en oplagt sammenhæng mellem den 

kvindelige andel af forskerpopulation og andel af hjemtag, men at der også 

kan være specifikke udfordringer; fx at få kvinderne i spil ift. at søge EU-

midler. Spørgsmålet er, om man støtter man bredt nok ude i miljøerne: her 

kunne både FSE og institutlederne være opmærksomme på at informere 

bredere.  

 AMP påpegede, at det er andelen af kvinder, som søger, der er alarme-

rende; ikke de kvindelige ansøgeres succesrate. Her kunne administrativ 

understøttelse gøre en forskel, da kvindelige topforskere ofte har mange 

administrative forpligtelser.   

 PBO: hvis man for alvor skal flytte noget, så handler det om rekruttering – 

og dermed er opfølgningen på Flere kvinder i forskning vigtigt. Her kunne 

man formulere skærpede KPI og stock/flow måltal. 

 SRK erklærede sig enig.  

 LWB slog fast, at på HE er der for få kvindelige forskere, der søger EU-

midler, og efterspurgte, at FSE sikrer, at information og understøttelse mv. 

bør nå bredere ud.  

Konklusion Udvalget besluttede, at 

 Analysen sendes til orientering til universitetsledelsen og drøftes sammen 

med opfølgningen på handleplan for Flere kvinder i forskning i foråret 

2019.   

 I den årlige opfølgning på Flere kvinder i forskning skal der fremover også 

følges op på ledelseslaget (rektorat, dekan, prodekan, institutledere, afde-

lingsledere og evt. gruppeledere). 
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Nr. Dagsordenspunkt 

4 Høringssvar fra AU om ”Partnerskaber i Horizon Europe” 

Noter Det blev bemærket, at  

 AU er med i KICs inden for både fødevarer og klima.  

 Det står ikke klart, om der forventes medfinansiering fra AU ved delta-

gelse i partnerskaber – såfremt dette er intentionen, bør det viderefor-

midles, at det ikke er ønskværdigt 

 Der blev spurgt til, om man evt. kan søge midler til den type partnerska-

ber via  Innovationsfonden. 

Konklusion Høringssvaret blev taget til efterretning. Generelt ønskes en opmærksomhed 

ift. om initiativer kræver egenfinansiering (FSE) 

5 Udfasning af databasen Researchfunding.net 

Noter - 

Konklusion Godkendt uden bemærkninger. 

6 Evt.  

  Forum for forskningsfinansiering blev drøftet; herunder tema om over-

head. 

 UFM mail om Østersønetværk (udsendt 22/11) – ST undersøger, om man 

ønsker at deltage og melder tilbage til FSE (Pernille von Lillienskjold). 

 

 

 


