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Dato Klokkeslæt Sted Nr. 

7/5 2019 14.00-16.00 Rektoratets mødelokale 5 

 

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 Lillienskjold, Arnold Boon pkt. 6 og 7 

Noter  

 

 

Nr. Dagsordenspunkt 

1  Godkendelse af dagsorden og referat fra d. 2/4 2019 

Noter  - 

Konklusion Dagsorden og referat blev godkendt. 

2  Nyt fra forskningsområdet 

Noter UFM rapport ”Talentbarometer 2018” 

Det blev bl.a. bemærket, at DK har den dårligste placering blandt de nordiske 

lande, at kvindernes andel af forskerbestanden falder fra og med adjunktni-

veau, samt at AU generelt har en gennemsnitlig placering ift. de nationale tal. 

 

AMP efterspurgte stærkere fokus på: 

 Kvinder i ledelse  

 AUFF - både bestyrelsessammensætning og uddelinger. BBN oplyste, at de 

akademiske råd fremover skal indstille både en mand og en kvinde til 

AUFFs bestyrelse, samt at den maksimale periode for et bestyrelsesmed-

lem er otte år (svarende til at man maximalt kan være medlem af akade-

misk råd i otte år). 

 Genopslag ved stillingsopslag hvor der ikke er det tilstrækkelige antal kva-

lificerede ansøgere; herunder både mænd og kvinder. 

 

UFM rapport ”Fremtidssikring af forskningskvalitet”  

 UFFE vurderer, at ud af de fire beskrevne modeller, er model 1 at fore-

trække; bl.a. fordi det er den model, der indebærer det laveste ressource-

forbrug.  

 OBS på at det har betydning, hvilke parametre, der justeres på. Fx blev der 

udtrykt skepsis over, at ph.d. foreslås taget ud. 

 Ærgerligt, at uddannelsesområdet ikke er medtaget i modellerne, fordi 

forskningskvalitet også kommer til udtryk i gode uddannelser.  
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 Der er forventningen, at selvom fordelingsnøglen ændres, vil den faktiske 

udmøntning være stort set den samme som i dag. Det er snarere på lang 

sigt, at man vil kunne se en ændret fordeling imellem universiteterne.   

Konklusion Opfølgning Talentbarometer 

 Ved næste års opfølgning på ”Normer for rekruttering” skal det belyses, om 

der anvendes genopslag, hvis der ikke er det ønskede antal kvalificerede 

ansøgere; herunder diversitet i ansøgerfeltet.  

 

Opfølgning ”Fremtidssikring af forskningskvalitet” 

 Emnet følges – primært via DU 

 Af de fire foreslåede modeller anbefaler UFFE umiddelbart model 1 – for-

udsat at der skrues på parametrene på en fornuftig måde. 

 

Til beslutning 

Nr. Dagsordenspunkt 

3 Diversitet og ligestilling på AU  

- Opfølgning på handleplan for flere kvinder i forskning 2018  

- Etablering af Udvalg for diversitet og ligestilling 

Noter Opfølgning på handleplan for flere kvinder i forskning 2018  

BBN indledte 

 Der kan spores en positiv udvikling, om end den er lille ift. professorer. 

 Der er en bekymrende stagnation på lektorniveau.  

 Opgaven er stor og kompleks, og der skal arbejdes på såvel den korte som 

den lange bane.  

 

Kommentarer til udviklingen på fakulteterne 

 AR: overordnet tilfreds med den seneste års udvikling, som dog bl.a. skyl-

des, at man har overtaget et institut fra BSS, som havde en fin kønsforde-

ling blandt akademisk VIP.  

 BSS: bekymringsfokus er nu på starten af den akademiske pipeline:  

- Tendens til vigende søgning blandt kvinderne til ph.d.-uddannelse, li-

gesom der er tendens til vigende søgning på nogle uddannelser.  

- Tendens til at kvinder får post.doc.stillinger, mens mænd får ad-

junkt/tenure-stillinger. 

 HE: har ligeledes øje for m/k fordelingen i forhold til post.doc og adjunkt/ 

tenure track stillinger. Ser man alene på nyansættelser i 2018 er udviklin-

gen positiv.  

 ST: Det går den rigtige vej, men udgangspunktet er lavt. ST har besluttet at 

lave et udvalg for diversitet/ligestilling forankret i Fakultetsledelsen. Det 

forventes, at der laves en mindre arbejdsgruppe under fakultetsledelsen 

med medlemmer af fakultetsledelsen samt VIP-staben.  
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Drøftelse 

 Vedr. måltallene (bilag 3.2): fremstillingen justeres, så udviklingen frem-

står tydeligere. Hvis man fremadrettet fastholder at anvende måltal, bør 

måltal justeres løbende, så de er ambitiøse såvel som realistiske.  

 Vedr. opgørelsen af udenlandsophold for ph.d.-studerende (tabel 6) bør 

der tages højde for kønsfordelingen på ph.d.-uddannelsen, når det vurde-

res (farvekodes), om m/k rejser ud i tilfredsstillende omfang.  

 Input fra konference d. 16/11 KU – hvis man kan duplikere studentermas-

sen undervejs, så har man et realistisk måltal. 

 Når man skal adressere, hvorfor kvinder vælger universitetet fra, er det 

nødvendigt at kigge på såvel arbejdsmiljø, curriculum, netværk, ressourcer 

mv.   

 

Etablering af Udvalg for diversitet og ligestilling 

 Udvalget nedsættes på baggrund af konference d. 8/3 2019. 

 Stor respekt for arbejdet, der hidtil er gjort i UFFE.  

 Udvalget konstitueres inden sommerferien, og første arbejdsmøde plan-

lægges hurtigst muligt.  

 Den første opgave bliver at lave ny handleplan med virkningsfulde initiati-

ver (fx økonomiske incitamenter som gulerod) – og mere tydelig opfølg-

ning.  

 Udvalget kan lade sig inspirere af LERU´s ni anbefalinger.  

 UFFEs rolle fremover er at være inspirator og kvalificere materialet. Dvs. at 

når der fx laves opfølgning til universitetsledelsen, skal UFFE ind over som 

kvalificerende led. Ansvaret for området ligger dog ved det nye udvalg. 

Konklusion UFFE anbefaler universitetsledelsen:  

 At man fremover bør have fokus på: udviklingen på juniorsiden (ph.d., 

post.doc./adjunkt/tenure), arbejdspladskultur og genopslag af stillinger, 

hvis der ikke er et tilfredsstillende antal m/k kvalificerede ansøgere.  

 At der kommunikeres til ledere og medarbejdere om resultaterne af den år-

lige opfølgning; fx via nyhedsbrev og au.dk/genderbalance  

 At UFFE fremover har en kvalificerende rolle i arbejdet med diversitet og 

ligestilling på AU.  

4 Opfølgning SDG konference 

Noter SRK indledte.   

Der bør tages stilling til, hvordan der arbejdes videre med SDG med afsæt i 

konferencen d. 4/2, som UFFE initierede, og de initiativer, der i øvrigt er i 

gang på AU. Her bør der særligt være fokus på organisatorisk sammenhæng og 

koordinering. Der er netop sendt en bæredygtighedstrategi til kommentering 

på fakulteterne, som indeholder forslag om både forskning og uddannelse. Her 

er medejerskab vigtig ift. både adm. og fakulteterne. 
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Drøftelse 

 Det blev bemærket, at emnet også indgår i arbejdet med den nye strategi.  

Derfor vil det være hensigtsmæssigt at afvente udkommet af strategien, in-

den der træffes nærmere beslutning, for først på dette tidspunkt ved man, 

hvorledes fakulteterne vil prioritere. 

 Mens nogle så SDG som en stor og oplagt mulighed, pegede andre på, at 

det ikke er alle fagligheder, der nemt kan spille ind i en SDG-dagsorden.   

 

Konklusion Det blev besluttet, at  

 Kataloget sendes til universitetsledelsen med den anbefaling, at der i første 

omgang arbejdes videre med de ”mørkegrønne” forslag og at der skal sikres 

forankring og sammenhæng mellem de forskellige spor/initiativer.   

5 Forslag vedr. årlig status på forskningsfinansiering (proces og ind-

hold) 

Noter Pernille indledte. 

 

Konklusion Udvalget  

 Godkendte forslag til ”fonde og bevillingsgiverkategorier” (bilag 1 afsnit 2).  

 Besluttede at data opgøres efter ”projektstart” som det angives i projektan-

søgning.  

 Tog konklusion i bilag 1 afsnit 3 - om anvendelse af fakulteternes ansøg-

ningsregistreringer som basis for beregning af succesrater - til efterretning 

 Tiltrådte forslag til alternativ opgørelse af ansøgningsaktivitet og succesra-

ter (offentlig tilgængelige kilder vedrørende DFF og Horizon 2020). Det 

blev dog noteret, at der skal arbejdes henimod at kunne skaffe disse tal. 

 Godkendte forslag til proces og indhold af status. 

 

Til meddelelse 

Nr. Dagsordenspunkt 

6 Proces for registrering af forskningsbevillingsansøgninger  

 

Noter ABOON orienterede om initiativet og bemærkede, at det ville have været hen-

sigtsmæssigt, om fakulteterne havde været inddraget i arbejdet fra begyndel-

sen. 

 

Drøftelse 

 Der er enighed om at det vil være nyttigt med en moderniseret form af 

ReAp, som kan anvendes på alle fakulteter. 

 Der var ligeledes enighed om, at den største udfordring ikke er systemet – 

men indtastningsopgaven; dvs.  de menneskelige ressourcer. 

 Det blev understreget, at der ikke er truffet en fælles beslutning om, hvor-

vidt et sådant system skal udrulles på hele universitetet, men rektor er po-

sitiv over for tanken.  

 På ST og HE bruger man ReAp. På HE har det været en stor udfordring; 

særligt på Klinisk Institut. Derfor har man bl.a. valgt at sanere i antallet af 
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oplysninger, der skal opgives, for at gøre det så overkommeligt og simpelt 

som muligt.  

 Det er afgørende at et evt. nyt system minder om ReAp og fokuserer på 

”need to have”. Det må desuden gerne være kompatibelt med økonomisy-

stemet.  

 Forskningsstøtteenheden ser et stort potentiale, for det vil gøre indsamlin-

gen af data langt mindre håndholdt.  

Konklusion Udvalget  

 udtrykte opbakning til at arbejde videre med at skabe en fælles løsning, der 

har en funktionalitet, som minder om ReAp. De spørgsmål der skal besva-

res, skal svare til dem de enkelte fakulteter i dag anvender. 

7 Opfølgning på brugerevaluering af FSE – 

 orientering om proces 

Noter ABOON indledte og kvitterede for fakulteternes bidrag, som dog peger i for-

skellige retninger.  

 

Konklusion  Udvalget tog orienteringen til efterretning. 

 Det blev aftalt, at ABOON, JW og PvL inviterer forskningsprodekaner/de-

kaner til bilaterale møder, inden der laves lægges frem i UFFE. 

8 Open Access 

Noter PBO orienterede om status, som ikke er prangende.  

  

Konklusion Udvalget  

 tog orienteringen til efterretning. 

 besluttede, at Universitetsledelsen skal orienteres, når der kommer nye tal. 

9 Varsling om høring vedr. partnerskaber i Horizon Europe 

Noter -   

Konklusion Udvalget tog orienteringen til efterretning.  

10 Guild positionspapirer 

Noter -  

Konklusion Udvalget tog orienteringen til efterretning. 

11 Eventuelt 

Noter  OSN orienterede om de igangværende drøftelser om CDEU’s fremtid og 

dens finansiering. 

 Rapport fra IRIS – der følges op ift. såvel IRIS som styrelsen om, at AU 

ikke kan stå inde for indholdet og finder processen utilfredsstillende.  
 

 

 


