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Dato Klokkeslæt Sted Nr. 
22. februar 2021 13.00-14.30 Teams 2 

 
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  
Noter Inge Liengaard 

 
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 Victor Albeck prisen (lukket) 
Noter BBN indledte. Der er tale om en nystiftet pris, som er målrettet yngre talenter 

(sen lektor/tidlig professor), der arbejder eller har arbejdet i tilknytning til 
Aarhus Universitet. 
 
Drøftelse 
• Udvalget drøftede de fremsendte forslag.  
 

Konklusion Udvalget besluttede, hvilken kandidat man vil indstille til Victor Albeck prisen 
2021.  
 

4 Forskningsudvalgets bidrag til Handleplan 2022  
Noter BBN indledte. Der foreligger fire forslag, og han foreslog, at der maksimalt 

vælges tre aktiviteter til videre behandling. 
 
De fire forslag er:  

1. Ny indsats/aktivitet vedr. samarbejde med udvalgte fonde 
2. Ny indsats/aktivitet om udarbejdelse af en AU full-cost model 
3. Opfølgning vedr. den eksisterende indsats ”Flerfakultært engage-

ment…” 
4. Ny indsats/aktivitet: Etablering af et kortere forskningsleder-kursus  
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Drøftelse 
Forslag 1: 
• Dette arbejde pågår allerede. 

 
Forslag 2:  
• Det blev oplyst, at arbejdet med en full-cost model er igangsat i AU Øko-

nomi. Man forventer, at en light model kan være færdig i 2021, mens det 
videre arbejde samt implementering vil række ind i 2022. 

• Der var enighed om, at det er en væsentlig opgave, som bør prioriteres.  
• Når der foreligger et udkast til model, skal det behandles Forskningsudval-

get.  
 
Forslag 3  
• Initiativet fremgår af Strategi 2025, og derfor er det vigtigt, at der træffes 

konklusion herom.  
 

Forslag 4  
• Tech oplyste, at man er i gang med egen forskningsleder-uddannelse med 

nationale samarbejdspartnere.  
• Samtidig dog vigtigt, at der er et AU-baseret tilbud.  

 
Konklusion Udvalget besluttede 

• at der arbejdes videre med forslag 2-4. Forslag 1 udgår.  
• At der skal udarbejdes korte beskrivelser af forslagene til brug for leder-

mødet d. 22.-23.april, hvor man skal bearbejde det endelige forslag til 
handleplan 2022.  
- JW udarbejder kort beskrivelse af forslag 2  
- DLE og BV udarbejder kort beskrivelse af forslag 3  
- AMP udarbejder kort beskrivelse af forslag 4 

 
Deadline  for beskrivelse af forslag: 26. marts 2021. 

 
Til drøftelse 

Nr. Dagsordenspunkt 
5 Ny strategisk rammekontrakt 2022-2025:  

Kvalificering af mål vedr. forskning 
Noter BBN introducerede kort. Det er vigtigt, at der er sammenhæng mellem Strategi 

2025 og den nye rammekontrakt.  
Det er forventningen, at UFM denne gang vil lægge vægt impact frem for akti-
vitetsmål. Senere i processen, når målene er færdige, skal der udvikles indika-
torer.  
UL har haft en indledende drøftelse og formuleret forslag til mål (bilag 2), som 
udvalgets drøftelse tager afsæt i.  
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Drøftelse 
Udvalget havde følgende bemærkninger til målene vedr. forskning 
 

Mål 1 Beskrivelse - Det skal præciseres, at det primære mål er 
at bedrive forskning af højeste internatio-
nale kvalitet. Hjemtag er et middel til at 
opnå dette. Kontekst (inddækning mv.) er 
vigtig. 

- Ordet ”basis” skal udgå. I stedet skal stå 
”forskning” eller ”grundforskning”. 

Udfordring - At få indirekte omkostninger dækket. Det 
er en stor og voksende udfordring som føl-
ger af øget hjemtag fra private fonde.  

Mål 2 Beskrivelse - Formuleringen ” give alle mulighed…” bør 
justeres/formuleres mere åbent. 

Udfordring - Implementering af den nye stillingsstruk-
tur samt meritering  

- At sikre at medarbejdere er kvalificerede 
til at stå stærkt i et internationalt felt (dyg-
tiggøre pipeline). 

Mål 6 Beskrivelse - I sammenhæng med ”de naturvidenskabe-
lige foredrag”, bør også Folkeuniversitet 
og Aarhus Universitetsforslag/Tænkepau-
ser nævnes. Alternativt skal ingen nævnes.   

Udfordring - 
 
Derudover blev følgende nævnt:  
• Grøn omstilling skal stå stærkt i relation til forskning – pt. er det adresse-

ret i mål 6.  
• I forhold til det politiske ønske om tilstedeværelse i hele landet, er dette 

søgt imødekommet under mål 8. UFM har tidligere meldt ud, at det er vi-
den og ikke uddannelse, der skal være tilstede i hele landet.  

• Under mål 5 nævnes grøn opstilling i relation til ingeniørsatsningen. Det er 
misvisende, fordi bidrag til den grønne omstilling er bredere. 

• Under mål 7 nævnes entreprenørskab/innovation og start up. Der bør i ste-
det arbejdes med en bredere impact-forståelse 
 

Konklusion Udvalget kvalificerede udkast til mål.  
 

6 Arbejdsgruppe til vurdering af retningslinjer for AU’s Forsknings-
etiske Komité 

Noter BBN indledte kort om baggrunden for forslaget. 
 
Drøftelse  
• Det vil være relevant at etablere et sammenligningsgrundlag i  
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forhold til hvordan man går til opgaven på andre universiteter; både natio-
nalt og internationalt.  

 
Konklusion Udvalget 

• tilsluttede sig forslaget om at nedsætte en arbejdsgruppe.  
• udpegede prodekanerne for forskning fra hhv. Aarhus BSS og Health som 

ledelsesrepræsentanter i arbejdsgruppen (de to afklarer internt, hvem der 
fungerer som formand for arbejdsgruppen).   

• fastslog, at arbejdsgruppen skal udarbejde et overblik over status, udkig til 
andre universiteter og forslag til fremadrettet arbejdsform. 

 
7 Eventuelt 
Noter - 
Konklusion - 

 

Til meddelelse/skriftlig orientering 

Nr. Dagsordenspunkt 
8 Nyt om hjemtag 
Noter - 
Konklusion - 
9 “InnoMissions – Green partnerships” process in 2021 
Noter - 
Konklusion OBS:  Dette drøftes igen på næste møde i Forskningsudvalget d. 23. marts.  

 
10 Strategisk initiativ – Digitalisering og sammenhængskraft (lukket) 
Noter - 
Konklusion Udvalget bekræftede, at Arts retter henvendelse til de øvrige fakultetssekreta-

riater.  
 

11 Donationer 2020 (lukket) 
Noter - 
Konklusion - 
12 Ph.d.- beskæftigelsesundersøgelse 2020 
Noter - 
Konklusion - 
13 Opfølgning vedr. AU organisering ift. fordeling af DeiC HPC res-

sourcer 
Noter Der blev spurgt til fordelingen af type 2 ressourcer i indeværende år. BV oply-

ste, at dette afklares på møde med DeiC på møde d.d.  
 

Konklusion - 
 


