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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 (JW) 

Gæster Pernille von Lilienskjold, FSE 

 

Til meddelelse 

Nr. Dagsordenspunkt 

1  Godkendelse af dagsorden og referat fra 19/9 2018 

Noter -  

Konklusion Dagsorden og referat blev godkendt. 

 

2  Orientering fra fakulteterne  

Noter HE får besøg fra Innovationcenter, Sao Paolo – emnet er sundhedsteknologi, 

og flere samarbejdspartnere deltager i arrangementet.  

 

Et tværministerielt udvalg arbejder på nye retningslinjer for myndighedsbetje-

nings-området. Det foreliggende udkast – som endnu ikke er sendt ud – for-

ringer det seneste forhandlingsresultat; både vedr. økonomi og ophavsret. KM 

har – som formand for DK-UNI udvalg på området – henvendt sig til UFM. 

Det er aftalt, at forslaget sendes i høring på universiteterne.  

  

Der har netop været afholdt Innotalk ”Hvordan styrker vi kønsbalancen” med 

afsæt i interessant rapport fra McKinsey og Innovationsfonden – AMP og OSN 

deltog. 

Konklusion -  

3 BFI høst 2017 

Noter Alle hovedområder på AU er gået frem – og særligt AR er gået markant frem; 

primært pga. øget publicering. 

 

I det pågående arbejde vedr. udformning af ny model for basisforskningsmid-

ler er det fornemmelsen, at den fremtidige økonomimodel ikke nødvendigvis 

vil indeholde BFI, der således kan være på vej til at blive udfaset. I realiteten 

flytter BFI ikke meget – og tjener derfor ikke det tiltænkte formål. Der vil dog 

formentlig også fremover være et politisk behov for kvantificérbart kvalitets-

mål.  

Konklusion  Udvalget tog BFI-høst 2017 til efterretning.  

 Ros til AR for fremgang.  
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Til beslutning 

Nr. Dagsordenspunkt 

4 Normer for rekruttering – status og forslag til model for årlig op-

følgning 

Noter Status på implementering 

Fakulteterne gav hver en status på, hvordan det går med at implementere Nor-

mer for rekruttering. 

 

På ST er man godt i gang. Normerne reflekterer en tilgang, man allerede ar-

bejder med, og de er indarbejdet i lokale procedurer. Generelt oplever man, at 

der er mange ansøgere til opslag.  

 

På HE er arbejdet med at implementere normerne en del af en vigtig proces,  

fordi man har haft meget lavt ansøgerfelt til stillinger. Derfor har man udar-

bejdet nye principper med afsæt i normerne samt lavet fælles skabelon for op-

slag, der skal sikre en bredere og mere åben tilgang. Der er ligeledes lavet ska-

belon for bedømmelser, ligesom der etableres søgekomiteer. Der er en særlig 

opgave ift. ansættelser i Region Midtjylland, og derfor er klinikken undtaget. 

 

På BSS havde man allerede principper på området. Derfor har processen ift. 

normerne i højere grad handlet om at indarbejde målene. Man har haft fokus 

på bedømmelseskomite-sammensætning, og oplevet stor gavn af såvel shortli-

sting som søgekomitéer.   

 

På AR reflekterer normerne i vid udstrækning den eksisterende kultur. Der 

har været nogle justeringer vedr. praksis omkring professor mso, og vejlednin-

gerne er blevet gået igennem. 

 

Drøftelse af forslag til måltal 

Forslag til nøgletal skal justeres som følger: 

 Ansøgere pr. opslag pr. stillingskategori: tenure track, adjunkt, lek-

tor, professor (herunder antal udlændinge og m/k).  

Data opgøres i blokdiagram med intervaller. 

  

 Kvalificerede ansøgere pr. opslag pr. stillingskategori fordelt på opslag 

med:  

- 1 kvalificeret ansøger (herunder antal udlændinge og m/k) 

- 2 el. 3 kvalificerede ansøgere (herunder antal udlændinge og m/k) 

- 4 el. flere kvalificerede ansøgere (herunder antal udlændinge og m/k) 

 

Hvis der benyttes short-listning, er det kvalificerede ansøgere blandt de 

shortlistede) 

 Ansættelse: Andel danske og udenlandske forskere m/k, som ansættes 

pr. stillingskategori 
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Konklusion Udvalget besluttede, at 

 Godkende forslaget med de faldne bemærkninger  

 Sende justeret forslag til godkendelse i UL  

 

5 Kommissorium for HPC Forum på AU 

Noter SRK introducerede.  

 

Drøftelse 

 Det skal præciseres i kommissoriet, at formanden vælges blandt forum-

mets medlemmer og udpeges af medlemmerne selv.  

 OBS på, at den nye nationale strategi på området har tre hovedelementer, 

hvor både HPC og data-mangement indgår.  

 

Konklusion Udvalget besluttede, at  

 Godkende kommissoriet med de faldne bemærkninger  

 Styregruppen for GDPR skal komme med indstilling om etablering af til-

svarende struktur for håndtering af datamanagement (prodekanerne) 

 Hvert fakultet sender forslag til to medlemmer af HPC Forum (prodeka-

ner). 

 

Til drøftelse 

Nr. Dagsordenspunkt 

6 European Open Science Cloud (EOSC)  

– udkast til positionspapir 

Noter SRK introducerede.  

 Det foreliggende papir gengiver loyalt drøftelse på møde før sommerferien, 

som SRK deltog i.  

 Opgaven er formentlig uomgængelig, men det er vanskeligt at vurdere, om 

EOSC er den rigtige løsning.  

 Emnet berører flere væsentlige emner: 

- Del af den igangværende debat om forlags monopol-lignende position.  

- Kurateringen af data bliver en vigtig del af opgaven  

- Meritering anvendes som incitament til at anvende EOSC. 

 På AU kan GDPR stå i vejen – og her har AU indtaget en særposition.  

 Det kan være nyttigt at stå mere national samlet og kan evt. adresseres i 

regi af DK-UNI. 

 

Konkrete bemærkninger til udkastet:  

 s.7 ”Registerdata” – mulig dansk styrkeposition”. Dette bør ekspliciteres – 

indebærer det, at dansk registerdata skal gøres tilgængelig i EOSC? 

 s. 8: ”såfremt uni kommer til at eje forskningsdata…” Dette skal eksplicite-

res – indebærer det en mulighed for, at universiteterne ikke kommer til at 

eje forskningsdata?  

 s. 8: ”langtidsopbevaring af forskningsdata…”. Sætningen indledes med et 

”evt. ”  
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Konklusion Bemærkninger sendes til UFM. 

 

UFM oplyser, at udkastet til hvidpapiret er udarbejdet i regi af en ministeriel 

styregruppe. Det er et internt papir, der formentligt vil blive lagt til ministe-

ren for at gøre opmærksom på, at hvor ministeriet agter at stille sig i det fo-

restående arbejde vedr. EOSC.  

 

7 FSE brugerundersøgelse 

Noter PvL indledte.  

 Undersøgelsen viser, at der er de samme tendenser på alle institutter ift. 

brug af FSE.  

 Der er overordnet tilfredshed med ydelserne blandt deltagerne i bruger-

undersøgelsen. 

 FSE bruges i høj grad til udarbejdelse af budgetter.  

 FSE oplever, at man ofte kontaktes sent i processen, og derfor ikke når at 

bidrage til en kvalificering af selve indholdet i ansøgningerne. 

 

Drøftelse 

 Det er positivt, at brugerne er tilfredse – trods dette kan det overvejes, om 

ydelserne er de rette – er der fx tilstrækkelig med fordele ved at centrali-

sere det budgettekniske, eller bør man snarere styrke de centrale kompe-

tencer vedr. EU ansøgninger?  

 Fælles strategiske prioriteringer kan berøre organiseringen i FSE – pt. or-

ganiseret efter fakultet, men kunne også være organiseret efter virkemidler.  

 Hvis der fx er et øget fokus på ERC-midler, bør dette afspejles i opgaveløs-

ningen hos FSE. 

 Der er forskellige behov de fakulteterne imellem. Mange steder fungerer 

det godt – men der er også steder, hvor der kan koordineres bedre.  

 Fra ST efterlyses tæt dialog om ydelser og organisering, således, at man op-

når den bedst mulige anvendelse af ressourcer. Ydelser skal derfor udvikles 

i dialog med fakultetet – ikke direkte med institutterne.  

 Det noteres, at det er et godt samarbejde mellem lokale koordinatorer og 

FSE. Og på HE har man ledelsesmøder med FSE, hvilket har vist sig frugt-

bart. 

 Når FSE igen skal lave en lignende undersøgelse, vil det nyttigt at inddrage 

fakulteterne indledningsvist.  

Konklusion Udvalget 

 Tog brugerundersøgelsen til efterretning, og er således orienteret om ana-

lysen og de forslag, som FSE er kommet med. 

 Udtrykte et klart ønske om, at FSE koordinerer planlægningen af fremti-

dige brugerundersøgelser med fakulteterne 

 

UL ikke kan nå at drøfte sagen den 24. okt., og at den forelægges derfor på et 

senere tidspunkt efter aftale med ABOON. 
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Til meddelelse (fortsat) 

Nr. Dagsordenspunkt 

8 Evt.  

Noter Konferencen d. 30/11 

 Konferencen er udsat.  Anne Marie orienterede om baggrunden herfor.  

 I det videre arbejde skal den ledelsesmæssige opbakning stå stærkere.   

 Det er væsentligt, at både mænd og kvinder engagerer sig.  

 

Tenure track 

 UL har d. 3/10 drøftet forslag om tenure-track på lektor-professor-niveau. 

Man ser ikke umiddelbart et behov for mere end det eksisterende set-up.   

 Der er nogle faglige miljøer hvor man er meget karrig med professoraterne. 

 

SDG konference 

 SDG konference afholdes d. 4/2 2019  

Konklusion Udvalget besluttede, at  

 Der udsendes mail til de inviterede om, at konference d. 30/11 er udsat. 

 Et enigt UFFE står bag initiativet og vil give den fornødne opbakning. 

 AMP og LWB er fortsat tovholdere på konferencen, men der skal tillige del-

tage en mand – gerne fra ST; alternativt BSS (BBN). 

 

 

 

 


