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Dato Klokkeslæt Sted Nr. 

19. jan. 2023 15.00-16.30 Rektoratets mødelokale 1 

 

Faste deltagere Brian Bech Nielsen (BBN), Anne Marie Pahuus (AMP), Niels Mejlgaard (NM), 

Hans Erik Bøtker (HEB), David Lundbek Egholm (DLE), Brian Vinter (BV), 

John Westensee (JW)  

 

Sekretariatsbetjening: Inge Liengaard (IL) 

Afbud  

Gæster Pkt. 8 Christina Dahl, FSE 

Pkt. 9 Morten Winterberg, AU Økonomi, Jakob D. Sørensen, FSE 

Noter  

 

 

Nr. Dagsordenspunkt 

1  Godkendelse af dagsorden   

Noter - 

Konklusion Godkendt.  

2 Godkendelse af referat 

Noter - 

Konklusion Godkendt. 

 

Til beslutning 

Nr. Dagsordenspunkt 

3 Victor Albeck Prisen 2023 (lukket) 

Noter BBN indledte.  

 

Drøftelse 

• Kandidaterne blev drøftet.  

• Der var enighed om at anvende følgende tommelfingerregel fremover ift. 

krav om anciennitet: Akademisk anciennitet forstås som ca. 12-15 år (fra-

trukket barsel og lign.). Krav til ERC Consolidator kan bruges som pejle-

mærke.  

 

Konklusion Forskningsudvalget valgte to kandidater i prioriteret rækkefølge. 

 

4 Holst-Knudsens Videnskabspriser 2023 (lukket) 

Noter BBN indledte.  

 

Drøftelse 

• Kandidaterne blev drøftet.  
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• Fundats indeholder formulering om at prismodtager skal være en ”dansk 

forsker”. Fortolkning heraf vendes med jurister igen mhp. næste år tilde-

ling af priser.  

 

Konklusion Forskningsudvalget valgte to kandidater i prioriteret rækkefølge. 

 

5 DNRF Chair 1. uddelingsrunde 2023 (lukket) 

Noter Kandidaten blev kort drøftet. 

 

Konklusion Forskningsudvalget tiltrådte den indstillede kandidat.  

 

6 AU positionspapir til brug for Kommissionens høring: The past, 

present and future of European Research & Innovation Frame-

work programmes 2014-2027 

Noter JW indledte og opridsede kort nogle af elementerne i positionspapiret, bl.a.: 

• Ønske at fastholde excellencekravet – dette er under udfordring med UK´s 

udtrædelse.  

• Ønske om at SSH indskrives tydeligere og integreres tidligere i processen.  

• Det er problematisk, at HEU-budget bruges til at lukke huller andre steder.  

 

Drøftelse 
Der var opbakning til papiret med enkelte forslag til tilføjelser: 

• Udtrykke opbakning til Livings Labs –fx nævne i sammenhæng med missio-

nerne.  

• Forslag om at operere med ”societal readiness level” som supplement til ”tech-

nological readiness levels”. Tilgangen ift Living Labs kan bruges til dette. 

• Termen ”Deep Tech” kan med fordel konkretiseres.   

• Overveje om tonen er lidt mere direkte end vanligt i en EU-kontekst. 

• Det vil blive formidlet gennem mange kanaler, fx The Guild. Forhåbentlig an-

dre udtrykker lignende synspunkter. 

 

Konklusion Forskningsudvalget  

• godkendte AU positionspapir med henblik på, at papiret indgår i Kommis-

sionens høring. 

 

 

Til drøftelse 

Nr. Dagsordenspunkt 

7 Horizon Europe Challenges (PI) training seminar 

Noter JW og CD introducerede til punktet:  

• Seminaret har været afviklet en gang. Det er lykkedes at skabe et varieret 

undervisningsforløb og at udvikle et godt materiale, som kan genbruges.  

• Det er ikke lykkedes at få et stort antal deltagere på tværs (deltagerne kom 

primært fra Tech og administrationen) og at skabe den ønskede dialog og 

samspil i seminarrækkens sidste moduler. 
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Drøftelse 

• Arts kan man se potentiale i brug af materialet i mindre og mere fagnære 

sammenhænge; fx med en kobling til lokal forskningskonsulent.  

• Nat: det lave antal deltagere fra Nat har givet anledning til refleksion over 

årsagerne hertil, og hvordan man kan gøre det mere attraktivt.  

- Mange Nat -forskere kan ikke umiddelbart se sig i calls fra EU, og der-

for søger de hos andre fonde i stedet.  

- Det kan evt. gøres mere attraktivt ved at lave light-version i form af de 

to første moduler – og så gøre resten mere håndholdt via dialog med 

prodekaner.  

• Erfaringen viser, at folk er mere motiverede, når det er relevant for dem, og 

derfor kan det give mening at arbejdere mere individualiseret/håndholdt.  

• OBS på at afvikle kursus på tidspunkter, hvor fx også klinikere har mulig-

hed for deltagelse. 

• Forslag om kort seminar/arrangement for erfarne eu-ansøgere; fx med fo-

kus på ændringer i program etc. 

• Forud for deltagelse i kurser ligger en mere fundamental udfordring at 

”oversætte” calls, så de opleves relevante for forskere. Derfor er det nød-

vendigt med en kvalificeret screening af calls og derefter formidling til de 

rette faglige miljøer/forskere. 

• Fordele ved at deltage skal også kommunikeres – fx at når man inde i et 

call, kan man påvirke det næste.  

• Det er et godt forslag, at FSE kommer ud og giver fakulteterne flere forud-

sætninger.  

Konklusion Forskningsudvalget 

• tog orienteringen om forløbet af seminarrækken til efterretning og drøf-

tede det med udgangspunkt i fakulteternes tilbagemeldinger. 

• tilsluttede sig forslag om, at moduler med den mere generelle introduk-

tion gentages i justeret form i 2023, mens udbuddet af de specialiserede 

kursusmoduler afvikles som særligt tilrettelagte møder målrettet forskere, 

som er (eller oplagt kunne være) i gang med ansøgninger. 

• tilsluttede sig forslag om, at kursusmodulerne suppleres med individuel 

rådgivning med udgangspunkt i fremtidige eller konkrete ansøgninger og 

evt. involvering af ekstern konsulentbistand. 

 

FSE tager fat i prodekanerne individuelt mhp. nærmere aftale.  

8 Systemunderstøttelse af full cost på AU – anbefaling fra arbejds-

gruppe 

Noter DLE indledte.  

• Arbejdsgruppen har indhentet inspiration til forskellige typer systemun-

derstøttelse af full cost.  

• Målet med indsatsen er øge muligheden at hjemtage penge til at dække de 

afledte omkostninger. 
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• Arbejdsgruppen peger på tre forskellige modeller for understøttelse og an-

befaler, at der arbejdes videre med model 2. Det vil være en investering, og 

derfor bør der indledningsvist laves en cost-benefit analyse.  

 

Drøftelse 

• AUs arbejdet har påvirket det nationale niveau – Deloitte taler om ”Aar-

hus-modellen”.  

• Det videre arbejde på AU koordineres med udvikling på det nationale plan. 

• Aarhus modellen er enkel, men kan med få tilpasninger rumme både våd 

og tør forskning. Det skal kommunikeres klart ift. fondene, at modellen 

skal kunne bruges på alle hovedområder.  

• Arbejdsgruppen har talt om systemunderstøttelse uden at kende måden at 

beregne full cost. Hvis man ender med at bruge en variant af Aarhus mo-

dellen på nationalt plan, er der muligvis ikke behov for et særligt system til 

full cost. Ansøgningsregistrering er dog stadig et muligt gode. 

• MW: Internt får vi tre budgetter: Ansøgningsbudgettet – det reelle full cost 

– samt indvirkningen på fakultetets/instituttets budgetmodel.  

• NM tilkendegav, at bevidstgørelse er vigtig, men at behovet for systemun-

derstøttelse nok ikke er så stor på BSS.  

• BBN fremhævede, at fordelen ved et system er bl.a. at gøre budgetarbejdet 

lettere for forskere, ensartethed i det, som sendes til fonde, reproducerbar-

hed og overblik samt lettere håndtering af ansøgninger fra AU. 

• DLE – Arbejdsgruppens kommissorium var snævert rettet mod full cost. 

Derfor anbefalingen af model 2. Model 3 har også store fordele, men de fle-

ste af disse ligger udenfor full-cost-perspektivet. Det vil være en fordel at 

vælge et system, der kan udbygges. 

• Sagen sendes ikke for nuværende videre til UL. Kan drøftes i UL igen, når 

der er truffet beslutning på nationalt niveau. 

• Når DK-UNI/Deloitte-modellen fremlægges, starter den egentlige forhand-

ling mellem universiteter og fonde om håndtering af full cost. Resultatet 

heraf vil være den første af formentlig flere runder. 

 

Konklusion Forskningsudvalget 

• Godkender at der arbejdes videre med ambitionen om systemunderstøt-

telse af arbejdet med full cost på AU. Dette sker i regi af LEA og under hen-

syntagen til beslutningerne i DK-Uni. I det videre arbejde skal der kigges 

på system og cost-benefit.  

 

9 Eventuelt 

Noter - 

Konklusion - 
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Til meddelelse 

Nr. Dagsordenspunkt 

10 Status på initiativer finansieret af Forskningsudvalget 2022 

Noter - 

Konklusion - 

11 Nyt om hjemtag 

Noter - 

Konklusion - 

 


