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Dato Klokkeslæt Sted Nr. 

11/6 2019 14.00-16.00 Frandsensalen 6 

 

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  

Gæster Jakob D. Sørensen (pkt. 3), Pernille von Lillienskjold (pkt. 4), Anders Børglum og 

Arnold Boon (pkt. 6) 

 

Noter Inge Liengaard (IL) 

 

 

Nr. Dagsordenspunkt 

1  Godkendelse af dagsorden og referat fra 7/5 

Noter - 

Konklusion Dagsorden og referat blev godkendt. 

 

2  Nyt fra forskningsområdet 

Noter Generel tilfredshed med materialet. Det er nyttigt at se udviklingen over flere år.  

 

Nedslag DFF 

 ST har tredoblet hjemtag fra FTP. Det kan skyldes, 1) at der er fremsendt flere 

ansøgninger, og 2) at der denne gang har været en lokal proces, hvor ansøgnin-

ger er blevet gennemlæst af personer, der kender rådet.  

 De øvrige fakulteter ligger på et tilfredsstillende niveau.  

 

Nedslag MSCA ITN. 

Drøftes i sammenhæng med pkt. 4. 

 

Konklusion Udvalget tog nedslagene til efterretning.  

 

 

Til beslutning 

Nr. Dagsordenspunkt 

3 Ekstern forskningsfinansiering: Årsrapport 2018 

Noter Jakob D. Sørensen indledte kort. Han præciserede, at der i årsrapporten opgøres 

ift. projektstartsår (fremfor hjemtagsår) jf. beslutning i UFFE d. 7/5 2019.  

 

Drøftelse 

 Der var generel tilfredshed med materialet.  

 Det blev drøftet, om der skal opgøres på hjemtagsår eller projektstartsår. Der 

var enighed om, at opgørelsesmetoden bør være konsistent i forhold til andre 

opgørelser – fx AU i Tal. 
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 Der er et tydeligt misforhold ift. Innovationsfonden. De faglige miljøer oplever, 

at det er vanskeligt at få succes med forskningsprojekter.  

 Opgørelsen bekræfter billedet af, at bevillingerne fra de offentlige fonde mind-

skes, mens der kommer flere og store private bevillinger. Dette er en udfor-

dring ift. overheadfinansiering. 

 Kategorien ”øvrige offentlige” er stor – her kan Landbrugsministeriet og Miljø-

ministeriet med fordel opgøres i en selvstændig kategori.  

 Tendensen ift. hjemtag fra Novo Nordisk Fonden er positiv og ser ud til at fort-

sætte. Det er dog fortsat vigtigt med fokus på denne fond set i lyset af det store 

beløb, den uddeler årligt.   

 

Konklusion Udvalget besluttede at 

 Årsrapport skal fremlægges i Universitetsledelsen – UL skal samtidig træffe 

beslutning om opgørelsesmetode.  

 Landbrugsministerium og Miljøministerium opgøres i selvstændig kategori i 

kommende årsrapporter.  

 

4 MSCA masterclass 2020 

Noter Pernille von Lillienskjold indledte. Indstillingen er baseret på dialog med fakulte-

ternes forskningsrådgivere, som har foreslået en spørgeskemaundersøgelse efter 

masterclass 2019. Input herfra vil kunne bruges til at tilrette proces i 2020.  

 

Drøftelse 

 Der er to væsentlige opgaver: 1) Vejlederne skal aktiveres og 2) projekterne 

skal læses bedre igennem.  

 Det er fakulteternes ledelsesopgave at aktivere vejlederne, som grundlag for 

at tilrette proces i 2020; fx vedr. oplysning af vejledere, rekruttering og ind-

dragelse af vejlederne. 

 

Konklusion Udvalget besluttede, at 

 Fakulteterne løfter ledelsesopgaven med at aktivere vejlederne.  

 UFFE senest på sit møde i december 2019 drøfter formen på master class 

2020 baseret på fakulteternes dialog med vejlederne. 

 

5 Forslag til indhold i Talentstatusrapport 

Noter Drøftelse 

 Der bør være en opmærksomhed på tidsforbrug i forhold til at fremstille og 

kvalitetstjekke data. Vurderingen er umiddelbart, at hovedparten af data vedr.  

ph.d. kan fremskaffes nemt via ph.d.-planner, så længe denne fungerer.  

 Det er nyt, at der fremstilles data om postdoc-området, men der var enighed 

om, at det er et felt, som det er nyttigt at vide mere om.  

 Tilføjelser til forslaget: Der bør opgøres på: 

 Ph.d.: DK/internationale ph.d.-stipendiater ift. barsel 

 Postdoc: køn ift. ansættelser  

 

Konklusion Udvalget godkendte 

 At rapporten udarbejdes i den fremlagte form – dog med en opmærksomhed 

på tidsforbrug i administration og på fakulteterne.  
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Til drøftelse 

Nr. Dagsordenspunkt 

6 Besøg HPC Forum 

Noter Anders Børglum og Arnold Boon deltog. 

 

Anders introducerede til HPC Forum, HPC faciliteterne på AU og hovedelemen-

terne i visionsudkastet. 

 Der er en stigende efterspørgsmål på HPC kapacitet; dels fordi stadig flere 

forskningsområder anvender HPC, dels fordi prisen på beregninger er fal-

dende. 

 I det nuværende økonomiske set up er det eksterne bevillinger, der holder AU-

faciliteterne kørende. Der er ikke tilstrækkelig finansiering til at udvikle/ud-

bygge.  

 For Genome DKs vedkommende er den brugergenererede indtægt mere sym-

bolsk. Mindre brugere betaler ikke noget, større brugere får prislister som de 

kan vedlægge ansøgninger mhp. at få udgifter dækket.  

 

ABOON supplerede:  

 enig i stigende efterspørgsel og pegede på flere muligheder for indfri behovet:  

1) investeringer i egne faciliteter 2) investering i national facilitet og 3) cloud-

løsning. 

 Ift. det videre arbejde med de nationale anlæg nedsættes der en arbejdsgruppe 

i regi af DeiC 

 DK desuden med i international konsortium som kan håndtere de særligt store 

beregninger.  

 

Drøftelse 

 DeiC udspil - som senest blev drøftet i rektorkollegiet d. 21/5 2019 – præsente-

rer et relativt stort pengebehov.  

 Der er en forventning om, at hvis AU investerer i eget HPC-anlæg, kan det 

tælle med som en del af AUs medfinansering til DeiC – og samtidig øge chan-

cen for, at AU kan hoste et nationalt anlæg. Rationalet er således, at en investe-

ring i lokalt anlæg udgør en forudsætning for det andet – om end der ikke er 

nogen garanti for, at et nationalt anlæg placeres på AU. 

 Såfremt AU ender med at hoste et nationalt anlæg vil dette generere ministe-

riel medfinansiering.   

 Det er en betydelig investering for AU, men antagelsen er at det kan betale sig 

at være ambitiøs: behovet er stort, muligheden er der nu, og AU kan profitere 

af synlighed ift. fonde og forskere på dette område. Mange store bevillinger 

hviler på muligheden for at kunne anvende HPC-facilitet. 

 Brugerbetaling blev drøftet. I DeiCs strategi står, at brugerne ikke skal betale 

for ydelserne (ministerielt ønske). UFFE mente tværtimod, at brugerbetaling 

på AU er nødvendig; bl.a. fordi den gør det muligt at håndtere de forskellige 

behov der er på hhv. de våde og tørre områder.   

 Vedr. en cloud-løsning: Den rummer fordele, men også ulemper. Fx er det for 

nuværende ikke tilladt at behandlepersonfølsomme data i cloud. Uanset ligger 

en cloud-løsning noget fremme i tiden.  
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Konklusion Udvalget 

 Takkede HPC Forum for vision. 

 Besluttede at følgende belyses af HPC Forum i samarbejde med ABOON inden 

fremsendelse til universitetsledelsen:  

1) De økonomiske konsekvenser i forhold til såvel en lokal AU investering og 

et nationalt anlæg i regi af DeiC; herunder den ministerielle medfinansie-

ring, afskrivningstiden og bygningsudgifter.  

2) Forslag til finansiering af udgifterne samt fordelingsnøgle imellem fakul-

teterne. 

 

7 Status UFFEs midler 2019 

Noter  AR/BSS har brugt midler ud over det bevilligede beløb til MSCA Masterclass 

2019.  

 Der er en forventning om, at der kan blive behov for flere midler på EU-områ-

det. 

 

Konklusion Udvalget  

 Tog budgetorienteringen til efterretning. 

 Godkendte ekstrabevillingen til AR/BSS. 

 

UFFEs budget 2019 drøftes igen på UFFEmøde d. 21/8. Såfremt der er konkret 

forslag til initiativer, som UFFE kan støtte, skal forslagen fremsendes forinden.  

 

8 Revision af VIP stillingsstruktur 

Noter Jes Madsen orienterede om arbejdet i de fire arbejdergrupper, der er nedsat under 

styrelsen. 

 Det er forventningen, at ministeriet vil sende forslag til ændringer i bekendtgø-

relsen i høring efter sommerferien.  

 Arbejdsgruppen, som JM sidder i, har bl.a. drøftet forslag om tenure track fra 

lektor til professor. I det foreløbige udkast er det ikke klart, om det skal fun-

gere som en rekrutteringsstrategi eller en forfremmelseskanal.  

 Arbejdsgruppen sidste møde er ultimo juni.  

Konklusion Udvalget  

 Tog orienteringen til efterretning. 

 Drøfter sagen igen på UFFE-møde d. 2/7 2019, såfremt der ligger et færdigt 

udspil inden.  

 

Til meddelelse (fortsat) 

Nr. Dagsordenspunkt 

9 Evt.  

Noter - 

Konklusion - 

 

 

 

 


