
 Side 1 af 4 
 

 
Referat – Udvalget for forskning og eksternt samarbejde 
 

Universitetsledelsens  

Stab 

Aarhus Universitet  

Nordre Ringgade 1 

8000 Aarhus C 

Tlf .:  87150100 

 

 

 

 
 AARHUS 

UNIVERSITET 

 

 

 

Dato Klokkeslæt Sted Nr. 

16. juni 2020 14.00-16.00 Frandsensalen 5 
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Afbud  

Gæster Pkt. 5 Jakob D. Sørensen 

Noter Inge Liengaard, Universitetsledelsens Stab 

 

 

Nr. Dagsordenspunkt 

1  Godkendelse af dagsorden og referat fra 12. maj 2020 

Noter - 

Konklusion Dagsorden og referat blev godkendt.  

2  Nyt fra forskningsområdet 

Noter DFF 

 Overordnet er årets resultat tilfredsstillende. Der har været et rigtig godt 

hjemtag fra FKK, mens der er plads til forbedring ved FTP. 

 AUs ph.d.-population er noget mindre end KUs. Forskellen skyldes bl.a. 

KU Sund og KU Nat, der er væsentlig større end AU. Udviklingen bør føl-

ges, da talent/ph.d.-området fremgår af AU Strategi 2025.  

 OBS: på at sammentællingerne horisontalt og vertikalt skal stemme 

overens.  

 

NERD 

 Hjemtag ikke prangende, men omvendt er historikken kort.  

 

Konklusion Udvalget tog nedslag til efterretning.  

 

 

Til beslutning 

Nr. Dagsordenspunkt 

3 Budget 2020 

Noter BNN introducerede kort og bad derefter prodekanerne om at uddybe de frem-

sendte forslag, der begge har afsæt i AU Strategi 2025. 

 

 Forslaget vedr. interdisciplinært center for bæredygtighed har afsæt i det 

udviklingsarbejde, der pågår pt. (et forslag behandles i UL d. 17. juni). De 

ansøgte midler skal anvendes som seed money/opstartsmidler i den indle-

dende fase.  

 BSS har gennem nogen tid arbejdet på et initiativ om ulighed.  

 



 Side 2 af 4 
 

 
Referat – Udvalget for forskning og eksternt samarbejde 
 

Universitetsledelsens  

Stab 

Aarhus Universitet  

Nordre Ringgade 1 

8000 Aarhus C 

Tlf .:  87150100 

 

 

 

 
 AARHUS 

UNIVERSITET 

 

 

Drøftelse 

 Der er behov for interdisciplinære initiativer inden for såvel grøn omstil-

ling som samfundets sammenhængskraft/lighed.  

 Satsningen om ulighed/samfundets sammenhængskraft skal udvikles i et 

samarbejde mellem BSS og Arts. Øvrige fakulteter, fx Health, kan også 

indgå. 

 Der skal laves forslag med budget for bæredygtigt samfund inden udvalget 

kan tage endelig stilling. 

 

Konklusion Udvalget besluttede:  
 at der reserveres 1,2 mio. fra budget 2020 – 600.000 kr. til hvert initiativ. 

 at der træffes endelig beslutning på UFFE-møde 11.august. Til dette møde 

skal der udarbejdes en mere udfoldet beskrivelse af initiativet om sam-

fundsmæssig sammenhængskraft/ulighed og de aktiviteter, der søges 

midler til fra BSS og Arts.  

 

 

 

Til drøftelse 

Nr. Dagsordenspunkt 

4 Talentområdet – Årsrapport 2019 

Noter BBN indledte kort til årsrapporten for talentområdet, der nu foreligger for før-

ste gang. Det er ikke tanken, at rapporten skal offentliggøres. 

 

Drøftelse 

 Der var ros til rapporten, der har en god overskuelighed og giver overblik 

over et område, der ikke tidligere har været en samlet fremstilling af. Den 

supplerer fakulteternes egne rapporter; fx Arts der går tættere på bl.a. fag-

ligheden.  

 Rapporten kan tjene til oplysning af JDPR-arbejdsgruppen på postdoc-

området. 

 

 Opmærksomhedspunkter:  

- Beskæftigelsesundersøgelsen har en lav svarfrekvens (nævnes også i 

rapporten). Umiddelbart findes der ikke bedre data, men der er en op-

mærksomhed på begrænsningerne ved det foreliggende.    

- Figur 3.1.3: giver et meget tydeligt billede af, hvor mange stillinger der 

besættes uden opslag 

- Figur 3.2.3 giver ligeledes et klart billede af, hvor mange korte ansæt-

telser, der er.  

  

 Forslag til justeringer:  

- Figur 1.2.5 om barselsorlov: Det seneste år bør udelades, idet data 

ikke er fuldstændige, fordi der stadig igangværende orlovsforløb.  

- Figur 1.4.1 vedr. eksternt samarbejde efterlader det indtryk, at der 

ikke er meget samarbejde med eksterne parter. Der bør som minimum 

tilføjes en note om, at der er meget samarbejde, som ikke fremgår af 
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figuren. Hvis mere dækkende data kan præsenteres, er det at fore-

trække. 

 

Konklusion Udvalget drøftede udkastet. En tilrettet version samt bilag for fakulteterne be-

handles på UFFE-møde d. 11. august og fremsendes dernæst til universitetsle-

delsen.  

   

5 Ekstern forskningsfinansiering – Årsrapport 2019 (lukket) 

Noter BBN indledte. Den endelige rapport skal tilgå universitetsledelsen og eventuelt 

bestyrelsen, når den har fundet sin endelige form.  

 

Udkastet har været til kommentering på fakulteterne. De faglige kommentarer 

er inkorporeret i rapporten, men bemærkningerne vedr. form fremgår af bila-

get. 

 

Drøftelse 

 Form  

- Alle figurer ud over figur 2-4 fjernes 

- Definition af ”hjemtag” tydeliggøres i rapportens indledning 

- Det præciseres, at delregnskab 5 ikke indgår i årsrapporten og begrun-

delsen herfor: at fokus er snævert på forskningsfinansiering  
- ”Øvrige danske kilder” skal i stedet hedde ”Øvrige danske virksomhe-

der m.fl.” 

- DFF-tabeller skal starter fra 2010 

 

 Indhold  

Det blev besluttet at indhold skal drøftes igen på møde i august. men følgende 

blev dog fremhævet: 

- Overordnet tendens, at hjemtaget fra de offentlige fonde falder let, 

mens hjemtag fra private fonde er i kraftig vækst; totalt såvel som re-

lativt. Det er et åbent spørgsmål om hjemtaget fra NNF er tilfredsstil-

lende. 

- Hjemtag fra Innovationsfonden er nedadgående, hvilket ikke er til-

fredsstillende. 

 

Konklusion Udvalget besluttede: 

 At en justeret version af rapporten drøftes på møde d. 11. august. Drøftel-

sen skal have fokus på rapportens indhold samt eventuelle tiltag ift. de 

tendenser der ses i rapporten. Herefter tilgår den universitetsledelsen. 

 At rapporten fremover udarbejdes, når AU Økonomi har konsoliderede 

tal. DFF indgår med et års forsinkelse, så disse tal også er konsoliderede.  

 Årsrapport sendes til fakulteternes økonomi-afdelinger inden drøftelse i 

UFFE til orientering og evt. kommentering.  

 Excel-ark fremsendes til udvalgsmedlemmer, der efterspørger dette. 
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Til meddelelse 

Nr. Dagsordenspunkt 

6 Handleplan for flere kvinder i forskning: Opfølgning 2019 

Noter BBN indledte og fremhævede figur 1: bestand og figur 5: rekruttering. Særligt 

sidstnævnte er foruroligende, fordi rekrutteringen er gået tilbage. Indsatsen 

kræver et langt sejt træk, og det er vigtigt at bevare entusiasmen. 

 

Drøftelse 

 PBO: kunne en mulighed være at ansætte flere professorer? På nogle fa-

kulteter/faglige områder har man ikke mange. 

 AMP: Der er ikke tilstrækkeligt med initiativer på kulturområdet – og fo-

kus på køn frem for diversitet betyder, at vi ikke fremstår tilstrækkeligt 

fremadsynede.  

 BBN: kultursporet har bestemt vægt i den kommende handleplan – kul-

turændringer kræver både vedholdende fokus og forventningspres.  

 JM: det handler om at fjerne barrierer; fx kunne man genoverveje krav 

om fx to-årige udlandsophold mellem ph.d. og tenure. 

 Der bør være et øget fokus på ledelses-pipeline for at sikre diversitet i den 

faglige ledelsessøjle. Pt. skal der rekrutteres fx institutledere på Tech og 

prodekaner på Nat. 

 

Konklusion Udvalget drøftede Opfølgning 2019. 

 

7 Eventuelt 

Noter - 

Konklusion - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


