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Dato Klokkeslæt Sted Nr. 
16. sept. 2021 14.00-15.30 Rektoratets mødelokale 8 

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

(PBO), Hans Erik Bødker (HEB), David Lundbek Egholm (DLE), Brian Vinter 
(BV), John Westensee (JW)  
 
Sekretariatsbetjening: Inge Liengaard (IL) 

Afbud  
Gæster Pkt. 5 Søren Broberg Nielsen 
Noter  

 
 

Nr. Dagsordenspunkt 
1  Godkendelse af dagsorden 
Noter - 
Konklusion Dagsorden blev godkendt. 

 
2 Godkendelse af referat 
Noter - 
Konklusion Referat blev godkendt. 

 
 
 
Til beslutning 

Nr. Dagsordenspunkt 
3 Forskningsudvalgets budget 2022 – 2. drøftelse 
Noter BBN introducerede til punktet, hvorefter forslagene kort blev præsenteret og 

kommenteret. 
  

Konklusion Forskningsudvalget besluttede at støtte følgende forslag: 
• JRDP (675.000 kr.  i 2022)   
• HEU søjle 2 master class (450.000 kr. i 2022 og 200.000 i 2023) 
• Tidlig karriereudvikling for ph.d.-studerende (200.000 kr. i hhv. 2022 og 

2023) 
• Ph.d.-studerende trivselsindsats (400.000. i hhv. 2022 og 2023) 

 
Der træffes endelig beslutning om det samlede budget på forskningsudvalgs-
møde d. 28. okt. 2021. 
 

4 Fremtidig organisering af Forskningsetisk Komité 
Noter PBO indledte og introducerede til de diskussioner, der har været undervejs. 

• Arbejdet har resulteret i forslag til ny organisering, som skal give en hurti-
gere og smidigere sagsbehandling.  
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• Under-udvalg ønsker sekretariatsbetjenes på samme vis som den nuvæ-
rende komité får.  

 
Drøftelse 
• Udkastet ser fornuftigt og omkostningseffektivt ud, om end det er vanske-

ligt at forudse arbejdsmængden. 
• Godkendelsesprocessen starter i det lokale udvalg, men kan efterfølgende 

fremsendes til den tværgående komite. 
• Det blev fremført, at der også kan være behov for en instans, som kan god-

kende igangværende projekter. Der blev derfor spurgt til, om de to ni-
veauer (centralt og lokalt) evt. kan have forskellige kommissorier.  
 

Konklusion Forskningsudvalget besluttede at indstille følgende til Universitetsledelsen: 
• At den nuværende organisering med en fælles komité fastholdes (1 formand 

udpeget af rektor samt 2 medlemmer fra hvert fakultet udpeget af deka-
nerne). 

• At den fælles komité blandt sine medlemmer nedsætter en underkomité på 
hvert fakultet, evt. en fælles underkomité for fagligt beslægtede fakulteter 
med relativt få sager. 

o Hver underkomité sammensættes af de 2 fakultetsrepræsentanter + 1 
repræsentant fra et andet fakultet. 

o Hver underkomité vælger selv formand og kan afgøre forskningseti-
ske ansøgninger på fakultetets område, når underkomitéens med-
lemmer er enige herom. I modsat fald behandles ansøgningen af den 
fælles komité. 

o Den nærmere proces for sammensætningen af underkomitéer beslut-
tes af komitéen, herunder udpegningsperiode og evt. rotationsord-
ning.  

• En effektivisering af komitéens processer via tydeligere krav til ansøgninger-
nes form og indhold. 

• Bedre vejledning på hjemmesiden, suppleret med eksempler. 
 

Forskningsudvalget besluttede desuden, at  
• Evt. knaster, fx hvilken typer projekter, der kan behandles, drøftes i under-

udvalg.  
• Sekretariats-betjening af underudvalg varetages af fakulteterne.  
 

 
Til drøftelse 

Nr. Dagsordenspunkt 
5 GDPR-vejledning: Status og det videre arbejde ift. prioritering og 

risikoafdækning 
Noter DPO Søren Broberg Nielsen deltog med et oplæg.   

 
Drøftelse 
• Der var ros til indsatsen - håber, at det kan udbredes til samarbejdspart-

nere.  
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• Der var en anerkendelse af, at det er en stor og vigtig kommunikationsop-
gave – prodekanerne har en vigtig opgave med at videreformidle lokalt. 

• Dilemmaerne er gode, fordi de øger opmærksomheden på området.  
 

Konklusion Forskningsudvalget besluttede:  
• At arbejdet med denne opgave som udgangspunkt kan starte i Forsknings-

udvalget og så må man tage stilling til, hvordan man bedst kommer videre. 
• Prodekanerne bidrager til, at viden om den nye forskningsrettede GDPR-

underside bliver udbredt på fakulteterne.  
 

6 Eventuelt 
Noter Der blev fremført ønske om en diskussion af forskningsstøtten, herunder prio-

riteringen af understøttelsen ift. de forskellige virkemidler.  
 

Konklusion -  
 

Til meddelelse 

Nr. Dagsordenspunkt 
7 Nyt om hjemtag 
Noter - 
Konklusion - 
8 Status på implementering af ERDA og SIF platform på AU 
Noter - 
Konklusion - 
9 National strategi for Datamanagement baseret på FAIR-principper 
Noter - 
Konklusion - 
10 Udpegning af Academic Chairs til Circle U 
Noter - 
Konklusion - 

 


