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Faste deltagere Brian Bech Nielsen (BBN), Anne Marie Pahuus (AMP), Per Baltzer Overgaard 

(PBO), Hans Erik Bøtker (HEB), Jes Madsen (JM), Brian Vinter (BV), John 

Westensee (JW)  

 

Sekretariatsbetjening: Inge Liengaard (IL) 

Afbud  

Gæster Pkt. 7 Jakob D. Sørensen 

Noter Inge Liengaard 

 

Nr. Dagsordenspunkt 

1  Godkendelse af dagsorden og referat fra 16. juni 2020 

Noter - 

Konklusion Dagsorden og referat blev godkendt.  

 

2  Forskningsudvalget: Nye medlemmer og nyt kommissorium 

Noter Udvalgsmedlemmerne præsenterede sig selv. 

BBN præsenterede derefter kort det nye kommissorium og udvalgets opgave, 

som er at varetage interesser og opgaver af tværgående karakter inden for 

forskningsområdet. Udvalget indgår i et tæt samspil med universitetsledelsen 

og koordinerer ift. fakulteterne.   

 

Drøftelse 

 BBN bekræftede, at talentområdet stadig er en del af udvalgets opgave, jf. 

Strategi 2025. I lyset heraf skal der sikres sammenhæng og koordinering 

ift. ph.d.-skolelederkredsen.   

 De nye prodekaner for forskning (Health undtaget) er også ph.d.-skolele-

dere.  

 Ny prodekan for forskning fra Nat ventes på plads tidligst 1. nov. 2020.  

 

Konklusion Udvalget 

 Bød nye medlemmer velkommen 

 Tog kommissorium og opgaveappendix til efterretning 

 

3  Nyt fra forskningsområdet 

Noter  Der blev spurgt til en evt.  fælles procedure, hvis en forsker oplever, at en 

ansøgning evalueres forkert.  

 Meldingen er, at sådanne procedurer evt. findes på fakultetsniveau. Hvis 

det er en EU-ansøgning, bistår Forskningsstøtteenheden. 

 

Konklusion Udvalget tog nedslag til efterretning. 
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Til beslutning 

Nr. Dagsordenspunkt 

4 Forskningsudvalgets budget 2020 – forslag til aktiviteter 

Noter BBN indledte. Der er fremsendt to ansøgninger i forlængelse af Strategi 2025: 

1. Nationalt center for grøn omstilling af landbruget (fremsendt af Tech).  

2. Tiltag vedr. ulighed og sammenhængskraft (fremsendt af BSS og Arts) 

 

 Navn på Center for grøn omstilling af landbruget har baggrund i, at det 

skal være et nationalt forehavende, hvis man skal kunne tiltrække forsk-

ningsmidler.  

 UL har haft en indledende drøftelse af fordeling af USM-midler.  Ovenstå-

ende tiltag indgår heri. Der opfordres til kontakt med egen dekan om dette.  

 

Drøftelse 

 Forslag vedr. ulighed og sammenhængskraft fremstår som to separate initi-

ativer.  Der var enighed om, at initiativerne vil stå stærkest, hvis de fortsæt-

ter i to spor, således at begge kan samarbejde med de parter, der respektivt 

er stærkest ift. forskningsemnet. Vedr. ulighed (BSS) er der oplagte snitfla-

der ift. Health, mens sammenhængskraft (Arts) venter at samarbejde inter-

nationalt.  

 OBS på at AI samarbejde med amerikanske partnere kan have konsekven-

ser ift. EU-samarbejde og finansiering.  

 

Efter mødet:  

 Aarhus BSS har oplyst, at man vil primært anvende midlerne fra Forsk-

ningsudvalget på at sikre forskningsledelsen frem til sommeren 2021, idet 

fakultetet (foreløbigt) supplerer med et tilsvarende beløb. En meget væ-

sentlig del af det udestående arbejde i første fase består i at få konsolide-

ret platformens forbindelse til Health. 

 Arts har oplyst, at man vil bruge midlerne til at sikre forskningsledelse og 

videre udvikling af indsatsen og det foreliggende udkast, samt tværgå-

ende netværksaktiviteter på tværs af fakulteterne. Det er ambitionen at 

initiativet etableres i forbindelse med Katrinebjergmiljøet og herigennem 

sikrer tætte bånd til hele IT-miljøet på Aarhus Universitet. 

 

Konklusion Udvalget besluttede: 

 At forslag vedr. ulighed og bæredygtighed skal være to separate initiativer i 

det videre arbejde.  

 At fordele de resterende 1,2 mio. kr. fra budget 2020 med: 

- 600.000 kr. til Grain (Tech)  

- 600.00 kr. til fordeling mellem Arts og BSS. De to fakulteter har aftalt, 

at beløbet deles lige med 300.000 kr. til hver.   
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5 DG Chair (lukket) 

Noter BBN indledte. Der er fremsendt ét forslag. 

 

Drøftelse 

 Det hænder jævnligt, at internationale kapaciteter springer fra i sidste øje-

blik.  Ofte er det lønforhold ell. lign, der gør udslaget, og det er vanskeligt 

at gøre noget ved. Dog også erfaring med, at fx administrative processer va-

rer for længe. 

 Når seniorVIP flytter, er der ofte en familie med – det kan være et vigtigt 

perspektiv ift. at tiltrække dem til Aarhus/Danmark.  

 Forskningsudvalget vil gerne lave erfaringsopsamling ift. denne udfor-

dring: hvor mange der springer fra, dual-career mv. 

 

Konklusion Udvalget besluttede: 

 At det fremsendte forslag til ansøger indstilles til DG Chair 3. ansøgnings-

runde.  

 

 

 

Til drøftelse 

Nr. Dagsordenspunkt 

6 Talentområdet- årsrapport 2019 

 

Noter BBN indledte.  

Materialet er udarbejdet til intern brug.   

 

Drøftelse 

 Der var enighed om, at materialet grundlæggende er godt, og der var ikke 

bemærkninger til hovedrapporten.  

 Bilagene bør arbejdes igennem igen, inden materialet fremsendes til uni-

versitetsledelsen. Bl.a. blev følgende nævnt:  

- Alle forklaringerne fra hovedrapporten bør også stå i fakultetsrappor-

terne, da mange alene vil læse sidstnævnte. 

- Figur 1.2.4 om effektiv studietid (hovedrapport) ønskes også i fakul-

tetsrapporterne. 

- Figur 1.3.2: om offentlig/privat finansiering: Definitionen af offentlig 

finansiering blev diskuteret.  

- Postdoc tabel 3.1.2: Det skal fremgå tydeligt, at det er kvalificerede 

blandt de shortlistede (såfremt der anvendes shortlistning) 

- Nat/Tech: fig. 1.3.1 intern/ekstern finansiering: Udviklingen fra 2018 

til 2019 ser umiddelbart mærkelig ud. Det samme gælder udvikling i 

antal kvalificerede ph.d. (figur 1.1.2)  

- Arts: tallene i figur 1.4.1. kan ikke umiddelbart genkendes. 
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Konklusion Forskningsudvalget 

 Besluttede, at materialet skal gennemarbejdes med afsæt i de faldne be-

mærkninger og behandles i Forskningsudvalget igen, hvorefter det frem-

sendes til universitetsledelsen.  

  

7 Ekstern forskningsfinansiering – årsrapport 2019 (lukket) 

Noter BBN indledte med at kvittere for rapporten og det store arbejde bag.  

 

Konklusion Forskningsudvalget  

 Drøfte årsrapport 2019. Den sendes herefter videre til universitetsle-

delsen med udvalgets bemærkninger.   

 
 

Til meddelelse 

Nr. Dagsordenspunkt 

8 Eventuelt 

Noter Der blev fremsat ønske om at drøfte de mere langsigtede konsekvenser af Co-

vid 19 for forskningen (produktivitet, funding mv.). I første omgang opfordres 

prodekanerne til at tale med dekanerne, der er direkte involveret i beredskabs-

arbejdet vedr. Covid 19. 

  

Konklusion - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


