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Dato Klokkeslæt Sted Nr. 
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Faste deltagere Brian Bech Nielsen (BBN), Ole Steen Nielsen (OSN), Anne Marie Pahuus 

(AMP), Lise Wogensen Bach (LWB), Per Baltzer Overgaard (PBO), Søren Rud 

Keiding (SRK), Jes Madsen (JM), Kurt Nielsen (KN)  

 

Sekretariatsbetjening: John Westensee (JW), Inge Liengaard (IL) 

 

Afbud John Westensee, Lise Wogensen Bach, Søren Rud Keiding, Jes Madsen 

 

Nr. Dagsordenspunkt 

1  Godkendelse af dagsorden og referat fra d. 28/8 2018 

Noter - 

Konklusion Dagsorden og referat blev godkendt. 

 

2  Orientering fra fakulteterne  

Noter Møder i Bruxelles 

Fakulteterne delte erfaringer om at afholde møder og lign. i Bruxelles. Der var 

enighed om, at kontoret dernede er gode til at skabe kontakt til relevante aktø-

rer. Såfremt der er tale om arrangementer af mere politisk karakter, bør fakul-

teterne være opmærksomme på, om det kan være nyttigt at samarbejde om 

det.   

Kontorets finansiering/fortsatte drift er sikret i 2019.  

 

Rekrutteringsnormer 

På HE har rekrutteringsnormerne givet anledning til et målrettet arbejde ift. at 

udarbejde mere brede/åbne opslag; herunder også med en opmærksomhed på 

at rekruttere internationalt og m/k.  

 

Tværfakultært samarbejde AR og BSS 

Henvendelsen fra rektor og bestyrelsesformand til AR og BSS om samarbejde 

vedr. store komplekse samfundsmæssige udfordringer blev kort drøftet. 

Konklusion - 

 

 

Til drøftelse 

Nr. Dagsordenspunkt 

3 UFFEs indsatsområder 2019-2020  

Noter Afsæt for aktivitets- og budgetdrøftelsen: 

 UFFE skal tildele midler til strategisk vigtige aktiviteter, der stiller univer-

sitet stærkere, og hvor AU med fordel kan være fælles.  

 Der er tale om risikovillig kapital. 
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 Værdifulde aktiviteter, som har driftskarakter, finansieres fra fakulteterne 

eller fællesudgifter. 

 UFFE vil fremover budgettere ud fra en to-årig horisont. 

 

Drøftelse af eksisterende aktiviteter 

Marie Curie og ildsjæle-aktiviteterne blev drøftet. Indsatserne kan have drifts-

lignende karakter, men der er samtidig tale om en strategisk indsats ift. EU-

midler. Derudover er det et eksempel på velfungerende tvær-fakultært samar-

bejde. 

 

Budgetforslag fra ph.d.skolelederne blev ligeledes drøftet i lyset af, om der var 

tale om driftslignende aktiviteter. 

 

Nye forslag mv. 

 Flere overvejelser handlede om, hvordan der kan arbejdes med at for-

bedre hjemtag af EUmidler; kan arbejdet med at ansøge fx understøttes 

på bedre vis? Fx skabe incitament til at indlade sig på at være PI ift. et 

EU-projekt.  

 Interdisciplinaritet/tvær-fakultært samarbejde: Forslag om arbejde med 

ét stort fælles emne frem for mange små netværk. Det kunne fx være in-

den for området ”fødevarer, sundhed, forbrugere”. Eller Smart Cities med 

perspektiver om fx Big data eller Internet of things. 

 Forslag om at nye aktiviteter ikke skal implicere ansøgningsrunder, hvor 

UFFE skal sagsbehandle på relativt små beløb.  

 

Konklusion Udvalget vedtog,  

 At der udarbejdes et forslag til overordnet budget med budgetposter til 

indsatsområderne til kommende UFFEmøde. Budgetforslag bygger på de 

skitserede kriterier (BBN og IL) 

 At fakulteterne udarbejder forslag til aktiviteter under de fire indsatsom-

råder (prodekanerne) 

 

OBS: Vedr. Smart cities: Efter UFFE-mødet er det blevet afklaret, at Mar-

tin Brynskov og de fire forskningsprodekaner sætter sig i spidsen mhp. at ud-

arbejde næste version. Gruppen kan trække på skrivebistand mv. fra prode-

kanernes rådgivere i fakultetssekretariaterne og Martin Brynskovs admini-

strative medarbejder. Oplægget skal direkte til UL. Deadline aftales mellem 

Johnny Laursen og NRS. 

 

4 Godkendelse af forskningsprojekter, der ikke hører under Viden-

skabsetisk Komité 

Noter Forslaget udspringer af et behov for at sikre, at projekter, der ikke falder under 

Videnskabsetisk Komité, kan få de fornødne godkendelser ift. ansøgninger ved 

EU eller ved i publicering i tidsskrifter. 
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Det blev drøftet, at det i nogle tilfælde er behov for at anlægge en bredere etisk 

vinkel – fx i forhold til at indgå i et samarbejde med bestemte typer industrier. 

Sådanne problemstillinger falder imidlertid uden for den skitserede komités 

arbejdsområde. 

Konklusion Udvalget besluttede,   

 At godkende principperne  

 At det undersøges hvad der er af lignende udvalg på fakulteterne (IL). 

 At det skal afklares om formandsposten for den forskningsetiske komite 

og formandsposten for Praksisudvalget kan besættes af samme person 

 

Til beslutning 

Nr. Dagsordenspunkt 

5 Survey vedr. undersøgelse om køn på AU 

Noter Der søges om at justere allerede bevilliget projekt.  

 

Konklusion Udvalget besluttede,   

 At godkende forslag til justering. 

 

6 Forslag til bestyrelsesmedlemmer til Danmarks Innovationsfond 

(lukket punkt) 

Noter Udvalget drøftede de indkomne forslag. 

 

Konklusion Udvalget besluttede,  

 At indstille de foreslåede kandidater til UL. 

 
 

Til meddelelse (fortsat) 

Nr. Dagsordenspunkt 

7 Evt.  

 På kommende møde drøftes forslag til, hvorledes hjemmesiden forskningscen-

tre. au.dk kan gentænkes, så relevant indhold fremstår tydeligere – inspiration 

fra bl.a. fakulteternes hjemmesider (PBO og IL udarbejder udspil). Drøf-

tes efterfølgende i Kom.forum. 

 

Kort drøftelse af AU performance ift. at få ERC og Curie bevillinger.  

 

PBO indtræder som AUs repræsentant i den nationale styregruppe for Open 

Access.  

 

 


