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Dato Klokkeslæt Sted Nr. 
19. januar 2021 15-16.30 Teams 1 

 
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. 2: Jakob D. Sørensen, FSE 
Noter Inge Liengaard 

 
 

Nr. Dagsordenspunkt 
1  Godkendelse af dagsorden og referat fra 15. december 2020 
Noter - 

Konklusion Dagsorden blev godkendt. 
Referat blev godkendt. 

 
Til drøftelse 

Nr. Dagsordenspunkt 
2 Initialdrøftelse: Hjemtag af midler fra Innovationsfonden på AU 

(lukket) 
Noter - 
Konklusion Forskningsudvalget drøftede hjemtag med afsæt i oplæg og det fremsendte 

materiale. Baggrundsnotat fremsendes til UL som meddelelsespunkt.  
 

3 Initialdrøftelse: Forskningsudvalgets bidrag til udvikling af Hand-
leplan 2022 

Noter BBN indledte.  
Strategien er emergent. Når de igangværende aktiviteter afsluttes, kan nye 
iværksættes, hvor der er behov. Dog opmærksomhed på at der pt. er et betyde-
ligt arbejdspres på organisationen. Forskningsudvalget kan udarbejde max tre 
nye forslag, som herefter behandles på ledelsesmøde og bestyrelsesmøde.   
 
Drøftelse 
• Aktiviteter vedr. sammenhængkraft (digitalisering og ulighed) pågår, og 

skal tilføjes i skemaet.  
• Udvalgets fremadrettede fokus bør være på kerneopgave 1 og 2. 
• Forslag:  

- Forslag 1: Ny indsats/aktivitet vedr. samarbejde med udvalgte fonde 
(kerneopgave 2) 
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- Forslag 2: Ny indsats/aktivitet om udarbejdelse af en AU full-cost 
model, som skal kunne bruges som afsæt for dialog med fonde. Der er 
allerede igangsat et arbejde med universitetsdirektør og JW. PBO vil 
gerne inddrages i dette arbejde.  

- Forslag 3: Vedr. den eksisterende indsats ”Flerfakultært engage-
ment…” (under kerneopgave 2). Evalueringen gennemføres i 2021. 
Hvis ønsket, kan potentialet for tværfakultært samarbejde evt. indgå i 
evalueringsprocessen Herefter kan der arbejdes på bredere forankring 
og samarbejde i 2022. 

• Forslag 4: Etablering af en forskningslederuddannelse i lidt mindre 
skala end det eksisterende tilbud, der findes i regi af AU HR. 

 
Konklusion Forskningsudvalget havde en indledende drøftelse af forslag til aktiviteter mv., 

som skal indgå Handleplan 2022. Forslag bearbejdes yderligere og indskrives i 
template og behandles igen på møde d. 22. februar 2021. 
 

4 AU organisering ift. fordeling af DeiC HPC-ressourcer 
Noter BV introducerede kort til sagen.  

• Universiteterne og UFM bidrager hver med 50% finansiering til fire natio-
nale HPC-centre. 

• Ressourcerne er fordelt således, at 1) en andel er reserveret forlods til de 
respektive universiteter, som man selv disponerer over og 2) en andel prio-
riteres ved ansøgning til DeiC. 

• AU har ansvaret for at vurdere og prioritere ansøgninger fra AU-forskere; 
både i forhold til fordeling af de ressourcer, der er afsat til AU og i forhold 
til de ressourcer, der prioriteres af DeiC. Derfor er der behov for et organi-
satorisk set up, der kan forestå dette. Der er ligeledes behov for sekretari-
atsbetjening.     

• Det kunne fx være det eksisterende HPC Forum, der fik mandat til at vur-
dere ansøgninger. Det forudsætter, at deres kommissorium ændres.  

 
Drøftelse 
• Efter at have drøftet hvem der har de bedste forudsætninger for at vurdere 

ansøgninger, var der tilslutning til, at opgaven bedst varetages af forskere.  
• Da tidshorisonten er kort, foreslås, at det er HPC Forum, der i første om-

gang løfter opgaven. Så kan man efterfølgende tage stilling til, om set up og 
bemanding er passende.  

• På sigt er der et ønske om at drøfte medfinansiering.  
 

Konklusion Forskningsudvalget konkluderede 
• At der udarbejdes et forslag til organisatorisk set up ift. at modtage og be-

handle ansøgninger fra AU forskere inden d. 26. januar 2021. Forslaget 
udarbejdes af prodekanerne fra Arts, Nat og Tech og fremsendes til resten 
af udvalget, inden det fremsendes til beslutning i Universitetsledelsen.  
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Til meddelelse 

Nr. Dagsordenspunkt 
 Fra  Udkast til bidrag om forskning til ”Statusredegørelse 2020” og 

”Handleplan 2021” til Styrelsen for Institutioner og Uddannelses-
støtte (SIU) 

Noter BBN introducerede kort. 
 
Bemærkninger  
• Statusredegørelse: Tidshorisonten ift. afvikling af lokale workshops om an-

svarlig forskningspraksis og forskningsfrihed justeres.  
• Handleplan 2021: Samme som ovenfor. 
• Der blev spurgt til mulighederne for at lave stillingsopslag, som er forbe-

holdt kvinder. Dette skal afklares med HR.  
 

Konklusion Udkastene justeres i overensstemmelse med de faldne bemærkninger.  
 

6 Nyt om hjemtag 
Noter Det er forbedringspotentiale ift. NNF Laureate Research Grant og NNF Dara 

Science. De relevante fakulteter er opmærksomme på det.   
  

Konklusion Oversigterne blev taget til efterretning.  
 

7 Eventuelt 
Noter - 
Konklusion - 

 

 


