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1

Dagsorden

AARHUS UNIVERSITET

Møde den Mødeforum Klokkeslæt Sted Nr.
12. maj 2020 UFFE 14.00-16.00 Teams 4

Faste deltagere Brian Bech Nielsen (BBN), Ole Steen Nielsen (OSN), Anne Marie Pahuus 
(AMP), Per Baltzer Overgaard (PBO), Jes Madsen (JM), Kurt Nielsen (KN) 

Sekretariatsbetjening: John Westensee (JW), Inge Liengaard (IL)
Afbud
Gæster  
Referent Inge Liengaard (IL)

Nr. Tid Dagsordenspunkt og bilag Ejer
1 14.00-14.05 Godkendelse af dagsorden og referat  

Bilag
1a Referat fra møde d. 14. april 2020

BBN

2 14.05-14.20 Nyt fra forskningsområdet

Bilag
2a ERC Advanced Grants
2b Covid 19-forskning
2c Lundbeckfondens postdoc

BBN

Til beslutning
Nr. Tid Dagsordenspunkt og bilag Ejer

3 14.20-14.50 Eliteforskpriser og eliteforsk-rejsestipendier: 
Indstilling af kandidater til uddeling 2021 (lukket)

Bilag
Kandidater til Eliteforskpriserne 2021
Kandidater til Eliteforskrejsestipendierne 2021

AMP

4 14.50-15.00 Reservation af Marie Curie midler 2020 JM

Til drøftelse
Nr. Tid Dagsordenspunkt og bilag Ejer

5 15.00-15.10 Halvårsstatus på UFFEs budget 2020

Bilag
5a UFFEs budget 2019-2023

BBN

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden og referat



Nr. Tid Dagsordenspunkt og bilag Ejer
6 15.10-15.25 Forberedelse af Horizon Europe

Bilag
6a Oversigt over AU’s medlemmer af Styrelsens nationale 
referencegrupper under Horizon Europe
6b Scenarier for AU’s håndtering af arbejdet med Horizon 
Europe

JW

Til meddelelse 
Nr. Tid Dagsordenspunkt og bilag Ejer

7 15.25-15.35 Open Access – Afrapportering 2020

Bilag
7a AU´s resultat fordelt på fakulteter

PBO

8 15.35-15.55 Forskningsområdet under corona-nedlukning – 
Status fra fakulteterne

BBN

9 15.55-16.00 Eventuelt (lukket)

Bilag
Referat DeiC bestyrelsesmøde d. 6. maj 2020 

BBN
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Referat – Udvalget for forskning og eksternt samarbejde

Universitetsledelsens 

Stab

Aarhus Universitet

Nordre Ringgade 1

8000 Aarhus C

Tlf . :  87150100

AARHUS

UNIVERSITET

1.
Dato Klokkeslæt Sted Nr.
14. april 2020 14.30-16.30 Teams 3

Faste deltagere Brian Bech Nielsen (BBN), Ole Steen Nielsen (OSN), Anne Marie Pahuus 
(AMP), Per Baltzer Overgaard (PBO), Jes Madsen (JM), Kurt Nielsen (KN) 

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

Afbud

Gæster Pkt. 2: Jakob D. Sørensen
Noter

Nr. Dagsordenspunkt
1 Godkendelse af dagsorden og referat fra 10/2 2020
Noter   
Konklusion Dagsorden blev godkendt – dog med forslag om, at man også kort drøftede det 

videre arbejde med interdisciplinært center for bæredygtighed og beredskab 
for forskning under corona-udbrud.

Referat blev godkendt.

Til beslutning
Nr. Dagsordenspunkt
2 Evaluering af ”nedslag” samt aktuelle nedslag
Noter OSN indledte kort til emnet.  

Drøftelse
 Der var enighed om, at det er nyttigt med indsigt i det løbende hjemtag, og 

bl.a. Health bruger materialet.
 Der arbejdes på at integrere data om ekstern forskningsfinansiering i Po-

wer BI. Dette arbejde starter forventeligt i efteråret. 
 Viden om virkemidlerne bør også anvendes, når der er opslag. Dette skal 

man i højere grad arbejde med fremadrettet. 

Konklusion Udvalget konkluderede:
 At der er stor tilfredshed med materialet. 
 At ”nedslag” fortsat skal være et fast dagsordenpunkt på udvalgsmøderne. 
 At der var tilslutning til de kriterier som anvendes til at udvælge relevante 

virkemidler samt forslag til konkrete virkemidler. 
 At der til næste udvalgsmøde laves nedslag ift. Corona-relateret forsknings-

midler (bl.a. DFF-uddeling). 
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3 Evaluering JRDP
Noter OSN introducerede kort: Styrkelse af forskerkarriereudviklingen er et delmål i 

Strategi 2025, og JRDP indgår i den forbindelse som en indsats. Evalueringen 
viser, at der er et behov, for mange yngre forskere i midlertidige stillinger fore-
stiller sig en akademisk karriere, endskønt dette ikke er et realistisk scenarie 
for flertallet. 

Der foreligger nu en evaluering af pilotprojektet, som viser, at forløbet er gået 
godt. Der er behov for, at karrierevejledningsindsatsen prioriteres; både i for-
hold til de yngre forskere og forskningslederne. 

Konklusion Udvalget tog evalueringen til efterretning og konstaterede, at pilotprojektet 
har været vellykket. 

4 Karriereveje og karriereudvikling for yngre forskere i midlertidige 
stillinger 

Noter OSN introducerede kort: Indstillingen er to-delt, således at der både er et kon-
kret indstillingspunkt vedr. forslag til indlejring af JRDP og et indstillings-
punkt vedr. ledelsesopgaven ift. karriereudvikling for yngre forskere. Sidst-
nævnte foreslås udviklet i løbet af 2020.

Drøftelse
 Det er en væsentlig opgave at sikre, at overgangen til en ansættelse uden 

for universitetet forløber godt. 
 Forslaget til indlejring og udvikling af JRDP skal have en tydeligere struk-

tur, hvis det skal være et strategisk initiativ, der løfter på tværs af AU. 
 Endvidere blev det efterspurgt, at forslaget skal indeholde

- baggrundsdata; fx antal postdocs på AU og antal faste stillinger til post 
docs hvert år (adjunktur/tenure track) 

- et uddybet budgetforslag. 
 Der blev spurgt til et overblik over aktiviteter i regi af HR, Talentenheden 

og Erhverv (fx The Kitchen) om dette emne – og hvordan disse er afstemt i 
forhold til hinanden.

 Evalueringen viste, at JRPD ikke er brugt lige meget på alle fakulteter. Der-
for skal det tydeliggøres, hvad opgaven er, og om der fakulteter, der har 
særlig stort behov.

 Der bør anlægges et bredere perspektiv, hvor også meritering indgår. 

Konklusion Udvalget besluttede, 
 At der skal udarbejdes et oplæg til universitetsledelsen, som skal indehol-

de: 
- En beskrivelse af hovedlinjerne i evalueringen

Punkt 1, Bilag 1: 01a Referat UFFE 14. april 2020 (D3924776).docx
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- Indstilling om at universitetsledelsen nedsætter en arbejdsgruppe med 
en dekan i spidsen og med deltagelse af erhvervsdirektøren.

- Arbejdsgruppen skal udarbejde et strategisk funderet forslag til indlej-
ring af JRDP, hvor faglighederne i højere grad er integreret og som be-
skriver en klar governancestruktur og de budgetmæssige konsekvenser.

- Tidshorisont: Det det reviderede forslag skal være klar til sommer, så-
ledes at det kan indgå i processen med fastlæggelse af budget 2021.

 At UFFE i løbet af 2020 drøfter det videre arbejde med at konkretisere den 
fremtidige ledelsesmæssige opgave 

5 DG Chair – ansøgningsrunde 1. juni (lukket)
Noter Kandidaterne blev kort præsenteret. 

Det blev efterspurgt, at der materialet fremover indeholder er beskrivelse af 
kandidatens overgang til AU. 

Konklusion Udvalget besluttede, hvilken kandidat der skal indstilles. 

6 Marie Curie Master Class 2020
Noter AMP introducerede og konstaterede, at tingene i mellemtiden har ændret sig, 

så det ikke længere er realistisk at invitere kandidater til AU. 
AMP forslog derfor, at der i 2020 ikke afsættes midler til Marie Curie Master 
Class. Midlerne kan fx anvendes til udvikling af bæredygtighedscenter i stedet. 

Konklusion Udvalget besluttede
 at de allokerede midler til Marie Curie Master Class 2020 ikke anvendes.
 at der senere tages stilling til, hvad midlerne i stedet skal anvendes til.   

[Efter mødet har flere institutter på NAT/TECH oplyst, at man stadig håber at kun-
ne invitere nogle af de tilmeldte kandidater på besøg inden ansøgningsfristen i sep-
tember. Derfor behandles emnet igen på kommende UFFE-møde] 

Til drøftelse
Nr. Dagsordenspunkt
7 Normer for rekruttering – opfølgning 2019

Noter OSN præsenterede materialet og understregede, at data først medtages, når et 
ansættelsesforløb er helt afsluttet i rekrutteringssystemet.

Drøftelse
 Tallene viser, at det ikke går tilstrækkeligt fremad ift. kvinder.
 Internationale ansøgere tilsyneladende vælges fra. Dette ses særlig tydeligt 

i overgangen fra ”kvalificerede ansøgere” til ”ansatte”. 

Punkt 1, Bilag 1: 01a Referat UFFE 14. april 2020 (D3924776).docx
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 Det anerkendes samtidig, at der skal findes en balance ift. andel internatio-
nale ansatte, fordi der samtidig er behov for undervisning på dansk. 

 Shortlistning blev kort drøftet – der er behov for, at data om dette præcise-
res.

 Prodekanerne gav en kort melding på de væsentlige resultater fra eget 
fakultet:
ARTS:
-  Det går tilfredsstillende vedr. kvinder. 
- Vedr. internationale medarbejdere har man på et institut så mange, at 

det kan give udfordringer ift. at gennemføre undervisning. 
- Der anvendes ikke nødvendigvis genopslag, hvor der kun er 1 kvalifice-

ret ansøger, fordi nogle faglige miljøer er meget smalle.
     BSS: 

- Den primære udfordring er, at der er stadig ikke er mange kvinder til 
professoraterne. 

- På tenure og lektor-niveau er det tilfredsstillende ift. såvel kvinder som 
internationale.

- Som på ARTs er der også udfordring med at der kun er 1 ansøger til 
stillinger i bestemte faglige miljøer. 

   HEALTH: 
- Overordnet er der gode ansatser ift. både kvinder og internationale. 
- Klinisk Medicin udgør dog fortsat en udfordring, men der arbejdes på 

det i tæt samarbejde med institutleder. Klinisk Medicin forvrider det 
samlede billedet, hvis man tæller hoveder frem for årsværk, idet det of-
te er tale om mindre ansættelser på AU, mens hoveddelen er på AUH. 
Derfor vigtigt at holde Klinisk Medicin separat fremadrettet hvis mu-
ligt. 

   NAT/TECH: 
- Kvinder udgør fortsat særlig en stor udfordring.
- Ift. internationalisering er udfordringen at holde balancen.  
- Sidste år har været en del professoropslag som resultat af mso-profes-

sorater, der udløber. Der er typisk ikke mange andre ansøgere ti disse, 
og det er forklaringen på, at der i nogle tilfælde kun har været 1 kvalifi-
ceret ansøger.  

Konklusion Udvalget:
 drøftede opfølgning 2019, herunder udviklingen siden 2018
 besluttede, at inden materialet fremsendes til universitetsledelsen præcise-

res data vedr. shortlistning ligesom ”trafiklys” fjernes. 

Til meddelelse

Nr. Dagsordenspunkt

Punkt 1, Bilag 1: 01a Referat UFFE 14. april 2020 (D3924776).docx
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8 Afrapportering 2019 vedr. ansvarlig forskningspraksis og forsk-
ningsfrihed 

Noter BBN indledte og præsenterede kort de fire afrapporteringer. 
Derudover blev der kort orienteret om de kommende initiativer ift. VIP og an-
svarlig forskningspraksis og forskningsfrihed: workshop for ledelsen er blevet 
udskudt grundet corona, men der arbejdes pt. videre med online kursus (Epi-
geum), som ventes klar efter sommerferien. 

Drøftelse
Praksisudvalg: 
 Det er en stor udfordring, at sagsbehandlingstiden er så lang for NVU. Der 

er tidligere rettet henvendelse om dette, men det kan overvejes om der igen 
skal rettes henvendelse; gerne med de øvrige universiteter. 

Rådgiverne: 
 Tallene viser, at det ikke er mange, der henvender sig vedr. pres på forsk-

ningsfrihed

Forskningsetisk Komité: 
 Arbejdsbyrden har været større end ventet.
 Det kunne være interessant at se antal henvendelser opgjort pr. fakultet.
 Komiteen fremsætter et konkret forslag vedr. præcisering af deres kommis-

sorium – dette skal tilgå universitetsledelsen. 

[Efter mødet er antal henvendelser pr. fakultet opgjort til: 
Arts: 10, BSS: 18, Health: 3, NAT: 5, Tech: 2]

Undervisningsaktiviteter: 
 Det blev konstateret, at undervisningsaktiviteterne gennemføres om end i 

forskelligt omfang og med forskelig bemanding.  
 Det blev drøftet, om det er tilfredsstillende, at opgaven med at tilbyde un-

dervisning til bachelor- og kandidatstuderende jf. Det danske kodeks for 
integritet i forskning er udliciteret til AUL.  Dette bør bemærkes i materia-
let til universitetsledelsen med et forslag om, at emnet drøftes i Udvalget 
for Uddannelse. 

Konklusion Udvalget 
 tog afrapporteringen for 2019 til efterretning
 aftalte, at adgang til Epigeum sendes til udvalgets medlemmer så de kan se 

moduler, som VIP skal gennemføre. 

9 DFF udpegning til de faglige udvalg
Noter Prodekanerne orienterede om arbejdet på fakulteterne. 

Punkt 1, Bilag 1: 01a Referat UFFE 14. april 2020 (D3924776).docx
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Konklusion Prodekanerne orienterede gensidigt om status og forventninger vedr. udpeg-
ning til de fem faglige råd

10 Evt.
Noter Skitse til Interdisciplinært Center for Bæredygtighed: 

 Prodekanerne har udarbejdet en skitse, som er tilgået rektor. 
 Delelementerne i skitsen er gode, men det er skal være mere specifikt og 

skærpes, inden det kan kan fremsendes til bestyrelsen. 
 Et skærpet forslag behandles på universitetsledelsesmøde i næste uge. 

Forskningsberedskab under corona: 
 BBN orienterede kort om status og drøftelserne i universitetsledelsen.

Konklusion

Punkt 1, Bilag 1: 01a Referat UFFE 14. april 2020 (D3924776).docx
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Nedslag - ERC Advanced Grant 

Talentfulde forskere fra hele verden kan opnå støtte til at gennemføre excellent forskning af allerhøjeste videnskabelig kvalitet, forudsat at de er baseret 
på en forskningsinstitution i Europa Der kan søges midler til forskningsprojekter inden for alle videnskabelige områder og emner, som kan bidrage til 
forskningsmæssige gennembrud for Europa. Den videnskabelige kvalitet er det eneste evalueringskriterium for støtten. 

Advanced grants (2.5 mio €) kan søges af den exceptionelle, etablerede forskningsleder med mindst 10 års forskningserfaring. Bevillingsperioden er op 
til 5 år. Der kan søges en gang årligt.

Institution 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 I alt
AU 2 1 2 4 2 1 1  1 1 1  16
KU 2 2  4 4  2 1 3 2 3  23
DTU    2 2    1 1 2 1 9
SDU   2   1 1 1    1 5
AAU     1  1   1   3
ITU        1     1
Region Hovedstad       1      1
Kræftens Bekæmpelse      1       1
GEUS      1       1

Succesrater:

AU EU
2014: 1/8 = 12,5% 2014: 192/2250 =   8,5%
2015: 0/4 = 0% (er dog partner i anden) 2015: 277/1927 = 14,4%
2016: 1/14 = 7,1% 2016: 231/2373 =   9,7%
2017: 1/18 = 5,6% 2017: 269/2137 = 12,6%
2018: 1/17 = 5,9% 2018: 222/2052 = 10,8%
2019: NA

Punkt 2, Bilag 1: 02a Nedslag - ERC - Advanced Grant (D3910841).docx



Nedslag – COVID19 virkemidler
Bevillingsgiver samt 
antal projekter 
institutionen deltager i

Særpulje                                  DFF Innovationsfonden         Horizon 2020 SC1 (Projekter pt 
blot shortlistede - DK-deltager i)

Novo Nordisk 
Fonden 

Lundbeck-fonden Carlsbergfondet                Pould Due 
Jensens Fond

Velux Fonden Samlet

Samlet antal projekter 19 15 Pt 11 - opdateres 
løbende

18 45 15 3 3 13

AU 2 4 1 1 1 3 2 14
KU 6 7 2 1 2 5 2 5 30
DTU 2 2 1 1 3 1 10
SDU 4 1 1 6
AAU 2 1 1 1 1 6
CBS 2 2
RUC 1 1 1 3 6
AUH 1 2 2 2 7
KUH 8 1 3 16 7 1 36
OUH 4 1 1 1 7
AAUH 4 1 5
Andre 8 1 25 4 24 4 1 1 1 69
Projektpartnere i alt 41 15 41 7 49 21 8 3 13 198

HE-IKM Martin Tolstrup ARTS-IKS Katrine F. Baunvig HE-PH Per Kallestrup NS-CHEM Alexander Zelikin NS-MBG Jørgen Kjems ARTS-DPU Ida W. Winther
HE-BM Ulf Simonsen BSS-PSYK Maj N. Christensen ARTS-IKS Andreas Roepstorff ARTS-IKK Stine L. Johansen

HE-BM Søren R. Paludan BSS-PS Michael B. Petersen
NS-MBG Jørgen Kjems 

HE-BM+IKM Mads 
F. Kjølby + Ole S. 
Søgaard

OBS! De fleste projekter udføres af flere partnere. Ovenfor anføres hvor mange projekter den enkelte institution deltager i. Bevillingsgivers anførelse af bevillings-
modtager(e) er anvendt. For en del AUH-projekters vedkommende er det forskere fra Health der udfører projektet. Men det er ikke desto mindre af bevillingsgiver 
anført som AUH-projekter (eksempelvis Stine Yde Nielsen og Søren Dinesen Østergaard under Novo Nordisk Fonden samt Grethe Andersen under Lundbeckfonden). 
Bevillingsgivers anførelse af partnere kan også variere. Eksempelvis anfører Carlsbergfondet ikke, at Søren Riis Paludan fra Health også er partner i Semper Ardens 
bevillingen til forskning i Corona-virus koordineret af KU.

Særpulje fra UFM samt Sundheds- og ældreministeriet – 88 mio. dkr.

DFF – 15 millioner

Innovationsfonden - 50 millioner under Grand Solutions (GS) og yderligere 40 mio. kr. under virksomhedsrettede ordninger. Her er kun medtaget GC

Horizon 2020, Societal Challenge 1 – Coronavirus 2020 – 48,2 mio. Euro (359 mio. dkr.) – KU og DTU koordinator på én hver.

Novo Nordisk Fonden – I alt 83 mio. dkr. fordelt på 78 mio. dkr. i den akutte pulje (Som indeholder nogen forskningsprojekter, men primært andre indsatser) og dertil en 
særdonation på 5 mio. til ét forskningsprojekt.

Lundbeckfonden – 30 mio. dkr.

Carlsbergfondet – 60 mio. dkr. – 3 Semper Ardens projekter, AU (BSS), KU (NS og HE deltager som partner) og RUC koordinator på ét hver

Pould Due Jensens Fond – 4,3 mio. dkr

Veluxfonden – Bevillingsmodtagere endnu ikke offentliggjort

Punkt 2, Bilag 2: 02b Nedslag - COVID19 (D3986009).docx



Lundbeckfonden 
Lundbeckfonden uddeler årligt over 500 mio. kr. til sundhedsvidenskabelig forskning. Med den seneste uddelingsstrategi fokuserer fonden i 
endnu højere grad end tidligere på hjernen. 
Fondens programmer er rettet mod basal og klinisk forskning.  For fonden er hjerneforskning en rummelig betegnelse, der kan indeholde 
projekter indenfor både sundhedsvidenskab, samfundsvidenskab, humaniora samt teknik og naturvidenskab og meget gerne projekter på tværs 
af discipliner og på tværs af klinik og basalforskning.

Lundbeckfonden Postdocs (max 4 år efter ph.d. grad)
Lundbeckfonden støtter hvert år en række af de mest talentfulde forskere med de mest originale ideer indenfor sundhedsvidenskabelig 
forskning med et postdoc-stipendium. Det gælder postdocs i Danmark, men især gerne unge danske forskere der ønsker at rejse til udlandet og 
unge forskere fra udlandet der ønsker at komme til Danmark i en længere periode. 

Bevillinger er på 800.000 kr. per år i op til 3 år. Fonden afsætter pt. op til 100 mio. kr. årligt til postdoc-stipendier.

To af modtagerne på Health havde deltaget i AUs Marie Curie – Individual Fellowship workshop.

Institution 2015 2016 2017 2018 2019 I alt
AU 8 7 3 7 8 33
KU 15 19 22 13 13 82
DTU 4 0 2 0 2 8
AAU 1 1 1 0 0 3
SDU 2 1 2 0 1 6
Andre 7 7 5 6 8 33
I alt 37 35 35 26 32 165

HE-IKM Carin Lunenburg
HE-IKM Jesper Falkesgaard Højen
HE-IKM Martin Dietz
HE-IKM Maryam Ardalan
HE-IKM Mikkel Petersen
NS-MBG Elena Burlacu
NS-MBG Jan Heiner Driller
NS-MBG Narcis Adrian Petriman
Under "Andre" én AUH, Mindlab

Punkt 2, Bilag 3: 02c Nedslag - Lundbeckfonden postdocs (D3956429).docx
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AARHUS
UNIVERSITET
TECHNICAL SCIENCES

Sagsfremstilling

Dato: 30. april 2020
Side 1/1

Mødedato: 12. maj 2020
Møde: Møde i UFFE
Punktejer: Jes Madsen

Beslutningspunkt (sæt kryds) x
Drøftelsespunkt (sæt kryds)
Meddelelsespunkt (sæt kryds)

Lukket punkt (sæt kryds)

Emne

Reservation af Marie Curie midler til besøg inden ansøgningsdeadline i september

Resumé

På UFFE-mødet 14. april besluttede udvalget, at de allokerede midler til Marie Curie Master Class 2020 ik-
ke anvendes til Marie Curie Master Class, og at der senere tages stilling til, hvad midlerne i stedet skal an-
vendes til (jf. udkast til ref. af 14. april)

Indstilling

Det indstilles, at UFFE 
 reserverer 100.000 kr. til at invitere Marie Curie ansøgere på besøg i miljøerne inden ansøg-

ningsdeadline i september. Midlerne kan fordeles med 50.000 til Nat/Tech, 25.000 til HE, og 
25.000 til AR/BSS.

Sagsfremstilling

Som erstatning for Marie Curie Master Class har Forskningstøtteenheden (FSE) lavet materialer til de an-
søgere, der skulle have været på Master Class medio maj 2020. Fokus i materialet er ansøgningen, hvilket 
det også er på de online-møder, der inviteres til mellem ansøgeren og FSE. Under normale omstændighe-
der indeholder Master Class også besøg på institutterne, hvor kandidaten og vejlederen også får mulighed 
for at se hinanden lidt an. Vejlederne er blevet bedt om så vidt muligt at holde onlinemøder med ansøger-
ne forud for fremsendelse af ansøgningen, men sådanne vil ikke kunne erstatte besøg på institutter, rund-
visning i laboratorier osv. 

Nogle af Nat/Tech-institutterne har spurgt, om det – såfremt myndighederne tillader det – vil være muligt 
at invitere kandidater til besøg i slutningen af august/starten af september og fortsat få udgifterne dækket 
af midlerne. Nat/Tech foreslå derfor, at en del af midlerne reserveres til at dække ophold og rejse for de 
kandidater, der kan få mulighed for med kort varsel at besøge miljøerne, og kun under forudsætning af at 
det bliver muligt/tilladt på den anden side af sommerferien. 

Det foreslås at UFFE reserverer 100.000 af de midler, der skal trækkes tilbage fra fakulteterne til at dække 
potentielle udgifter til rejse/ophold for de ansøgerne, der eventuelt kan få mulighed for et kort besøg inden 
ansøgningsdeadline i september. 

Økonomiske konsekvenser

Som beskrevet i sagsfremstillingen.

Kommunikation

Hvis det bliver tilladt at få besøgende, vil institutterne få besked om muligheden for at invitere ansøgerne 
forud for ansøgningsdeadline.

Sagsbehandler

Ida Marie Gerdes, Rådgiver, Fakultetssekretariatet Tech , (koordinator for Marie Curie Master Class  
Nat/Tech)

Punkt 4: Reservation af Marie Curie midler 2020
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Mødedato: 12. maj 2020
Møde: UFFE
Punktejer: Brian Bech Nielsen
Gæst: 

Beslutningspunkt (sæt kryds)
Drøftelsespunkt (sæt kryds) x
Meddelelsespunkt (sæt kryds)

Lukket punkt (sæt kryds)

Emne

Halvårsstatus UFFEs budget 2020

Resumé

Det er aftalt, at udvalget får en budgetstatus op mod sommerferien og igen i sensommeren.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget
 tager status til efterretning
 drøfter om status giver anledning til justeringer

Sagsfremstilling

UFFEs budget i 2020 er på 3 mio. kr. 
Pt. er der disponeret 2.406.000 kr. (se bilag 1). 
Heraf er der afsat 500.000 kr. til Marie Curie Master Class og 200.000 kr. til SDG-konference. 
Midlerne er overført til fakulteterne, men det er pt. usikkert om aktiviteterne gennemføres grundet Coro-
na-nedlukningen. Udvalget kan drøfte, hvad der skal ske med midlerne i det tilfælde aktiviteterne ikke 
gennemføres. 

Økonomiske konsekvenser

Afhænger af udvalgets drøftelse. 

Kommunikation

-

Sagsbehandler

Inge Liengaard, Universitetsledelsens Stab

Bilag

Bilag 1: UFFE budget oversigt 2019-2021

Punkt 5: Halvårsstatus på UFFEs budget 2020



Dato beslutning År 2019 2020 2021 2022 2023

UFFE´s totale ramme på USM 5000 3000 3000 3000 3000

Ekstern forskningsfinansiering 

MarieCurie/ERC-rekruttering 590 500

I alt 590 500

Rekruttering og vækstlag

Junior Researcher Initiativet 640 640

Konference 8. marts 300

21/8 2019 Medlemskab Vitae (ph.d. og JR) (to årig bevilling) 0 66

I alt 940 706

Interdisciplinaritet

2/4 2019 2 SDG interdisciplinære netværk 500 1000 500

19/1 2018 SDG-konference 200

24/9 2019 Årlig SDG-konference 2020-2023 200 200 200 200

I alt 700 1200 500

Ialt disponeret 2230 2406 500

Råderum 2770 594 2500

Punkt 5, Bilag 1: 05a UFFE budget 2019-2023 (D3907457).pdf



AARHUS UNIVERSITET

Sagsfremstilling

Dato: 29. april 2020
Side 1/2

Mødedato: 12. maj 2020
Møde: Møde i UFFE
Punktejer: John Westensee
Gæst: 

Beslutningspunkt (sæt kryds)
Drøftelsespunkt (sæt kryds) x
Meddelelsespunkt (sæt kryds)

Lukket punkt (sæt kryds)

Emne

Forberedelse af Horizon Europe

Resumé

Der orienteres om det igangværende arbejde med udarbejdelse af Horizon Europe, og der lægges op til en 
drøftelse af, hvordan AU bedst understøtter arbejdet i de nationale referencegrupper for Horizon Europe. 

Indstilling

Det indstilles, at UFFE
 tager orienteringen til efterretning
 drøfter, hvordan der sikres en sammenhængende og inkluderende proces på AU
 bekræfter beslutningen om at afholde et møde om ”AU i EU”, og at mødet finder sted i efteråret 

2020, såfremt det er muligt, eller alternativt i foråret 2021 

Sagsfremstilling

Baggrund
AU har på baggrund af indstillinger fra de fem fakulteter udpeget medlemmer til styrelsens nye nationale 
referencegrupper under Horizon Europe, og arbejdet med at bidrage til de kommende arbejdsprogrammer 
er igangsat. Det er derfor vigtigt at få de underliggende strukturer på plads, så der skabes en sammenhæn-
gende og inkluderende proces, der sikrer AU størst mulig indflydelse på og information om kommende ar-
bejdsprogrammer.

Dette arbejde skulle have været drøftet på et møde om ”AU i EU” d. 3. april med deltagelse af UL, UFFE, 
AU’s referencegruppemedlemmer samt øvrige nøglepersoner i EU-arbejdet og med oplæg fra bl.a. Jakob 
Just (DANRO) og CDEU. Møde blev udskudt på grund af corona-krisen. Derfor gives der i det følgende en 
kort orientering om arbejdet med henblik på at give UFFE mulighed for at drøfte det videre arbejde.

De nationale referencegrupper - status
Styrelsen har nedsat referencegrupper for fire af de i alt seks klynger, som bliver en del af Horizon Europe’s 
søjle 2. Desuden er der nedsat en strategisk referencegruppe (bilag 1: oversigt over AU’s medlemmer af de 
nationale referencegrupper). 

Status for arbejdet er, at Styrelsen d. 6. maj har holdt videomøde med de enkelte referencegrupper og aftalt 
en køreplan for det videre arbejde. Det er Styrelsens plan, at der under de enkelte referencegrupper nedsæt-
tes skrivegrupper. De skal levere inputs til et dansk positionspapir, der vil være retningsgivende for Dan-
marks tilgang til forhandlingerne om indholdet af Horizon Europe’s søjle 2. Arbejdet med at udarbejde det 
danske positionspapir vil foregå i maj-juni måned. Senere i forløbet vil der ske inddragelse af referencegrup-
perne, når der skal udarbejdes udkast til konkrete arbejdsprogrammer og tilhørende calls.

Den interne organisering på AU
Det er vigtigt, at der skabes en sammenhængende og inkluderende proces, der sikrer AU størst mulig ind-
flydelse på og information om det igangværende arbejde. I bilag 2 er der gjort nogle overvejelser, som bl.a. 
baserer sig på erfaringerne med de tværfakultære ekspertgrupper, som blev nedsat for at understøtte ar-

Punkt 6: Forberedelse af Horizon Europe
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bejdet med Horizon 2020. I bilaget præsenteres tre mulige scenarier for organiseringen af arbejdet på AU 
til inspiration for drøftelsen i UFFE.

Økonomiske konsekvenser

-

Kommunikation

-

Sagsbehandler

Knud Warming, Svend Binnerup, Karen Matthisson FSE

Involvering

-

Tidsfrist

-

Bilag

1. Oversigt over AU’s medlemmer af Styrelsens nationale referencegrupper under Horizon Europe
2. Scenarier for AU’s håndtering af arbejdet med Horizon Europe 
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Bilag 1. AU’s medlemmer af Styrelsens nationale referencegrupper, maj 2020

Referencegruppe Navn 
Strategisk 
referencegruppe

 Funktionschef Christina Dahl, Forskningsstøtteenheden, AU

Sundhed  Professor Cai Grau, Institut for Klinisk Medicin, Faculty of Health
 Pr. 1. august Prodekan for Forskning, Hans Erik Bøtker Faculty of Health 
 Prodekan for Forskning Anne Marie Pahuus, Faculty of Arts (SSH-repræsentant)
Desuden er følgende udpeget på indstilling af andre:
 Professor Leif Østergaard  (AU) er indstillet af DFF
 Jørgen Schøler Kristensen (AUH) er indstillet af Region Midt 

Digitale område, 
industri og rum

 Lektor Panagiotis Karras, Institut for Datalogi, Faculty of Natural Science
 Professor Peter Gorm Larsen, Institut for Ingeniørvidenskab / DIGIT, Faculty of Technical Science 
 Professor Cathrine Hasse, DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Faculty of Arts (SSH-repræsentant)
Desuden er følgende udpeget på indstilling af andre:
 Anders Kofod-Petersen, Alexandra Instituttet

Klima, energi og 
mobilitet

 Professor Marit-Solveig Seidenkrantz, Institut for Geoscience / Arctic Research Centre / iClimate, Faculty of Natural Science 
 Professor Lars Ditlev Mørck Ottosen, Institut for Ingeniørvidenskab / CBIO /WATEC

Fødevarer, 
bioøkonomi, 
naturressourcer, 
landbrug og miljø

 Lektor Peter Grønkjær, Institut for Biologi / Arctic Research Centre, Faculty of Natural Science 
 Direktør Niels Halberg, DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, Faculty of Technical Science
Desuden er følgende udpeget på indstilling af andre:

 Seniorforsker Hans Sanderson, (AU) er indstillet af Styrelsen og AU
 Lektor Anders Barfod (AU) er indstillet af IPBES Danmark 
 Lektor Tenna Riis (AU) er indstillet af DFF

Punkt 6, Bilag 1: 06a Bilag 1 AU medlemmer af referencegrupper (D3956432).docx
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Bilag 2 Tre scenarier for AU håndtering af Styrelsens reference-
grupper under Horizon Europe 

1. Baggrund: Om referencegrupper i Styrelsen for Forskning og Uddannel-
se
Horizon Europe’s søjle II bliver implementeret i form af arbejdsprogrammer for de 
forskellige klynger. Medlemslandene og EU-Kommissionen samarbejder om udarbej-
delsen af arbejdsprogrammerne i programkomitéer for klyngerne. I hver programko-
mite sidder fra DK en repræsentant fra styrelsen samt en national ekspert valgt blandt 
referencegruppemedlemmerne.

Styrelsen har nedsat tematiske referencegrupper for følgende klynger i Horizon Euro-
pe:  

 Sundhed
 Det digitale område, industri og rum
 Klima, energi og mobilitet
 Fødevarer, bioøkonomi, naturressourcer, landbrug og miljø

Der er ikke nedsat tematiske referencegrupper for følgende klynger:
 Kultur, kreativitet og inkluderende samfund
 Civil sikkerhed for samfundet

Det har i stedet været muligt at indmelde SSH-repræsentanter til de førstnævnte fire 
referencegrupper. 

Referencegrupperne og deres medlemmer har en dobbeltrolle, nemlig at: 
 bidrage til dansk interessevaretagelse i EU ved at understøtte de danske pro-

gramkomitémedlemmers arbejde og ved at sætte størst mulig dansk aftryk på 
arbejdsprogrammer mv. 

 videreformidle relevant information, som de får adgang til via referencegrup-
pen, til deres respektive institutioner. 

Referencegruppemedlemmerne er udpeget af de fem fakulteter med henblik på at va-
retage det samlede AU’s interesser i arbejdet.

Værdien for AU af referencegruppearbejdet er (baseret på erfaringer i H2020):
 mulighed for at udøve indflydelse på danske positioner der kommunikeres til 

Kommissionen,
 mulighed for at påvirke udformningen af arbejdsprogrammer og derved udvi-

de fagmiljøernes muligheder for at kunne byde ind,
 mulighed for tidlig indsigt i arbejdsprogramudkast og dermed potentielt kun-

ne være med, når konsortiedannelser går i gang, 
 mulighed for at være up-to-date med policy-udviklingen inden for fagområdet 

og Horizon Europe og samtidig få et aktuelt indblik i, hvad der rører sig inden 
for den internationale forskningsdagsorden.

Punkt 6, Bilag 2: 06b Bilag 2 Scenarier for AUs håndtering af _ (D3956433).docx
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Derudover er der – ligesom i Horizon2020 – etableret en strategisk referencegruppe, 
der bidrager til temaer på tværs af Horizon Europe. Denne gruppe fungerer i høj grad 
som en teknisk arbejdsgruppe, som arbejder med det mere formelle indhold. Under 
Horizon 2020 har forhandlinger om Horizon Europe fyldt på dagsordnerne, ligesom 
høringer om de europæiske partnerskaber har udgjort en god del af gruppens arbejde. 
Her var Ole Steen Nielsen medlem i begyndelsen. På et tidspunkt blev det aftalt, at 
Forskningsstøtteenhedens leder overtog posten baseret på erfaringer med de emner, 
som gruppen behandlede samt de fremmødte på gruppens møder, som i højere grad 
var teknikere.

Referencegruppemedlemmer understøttes af Forskningsstøtteenheden (se vedlagte 
oversigt).

2. Organiseringen på AU under Horizon 2020
Under Horizon 2020 etablerede AU tværfakultære ekspertgrupper svarende til de na-
tionale referencegrupper. Ekspertgrupperne blev brugt til at indhente inputs, som 
kunne formidles ind i referencegrupperne både mht. positionspapirer og udkast til ar-
bejdsprogrammer. Grupperne blev sammensat bredt med inddragelse af SSH repræ-
sentanter i alle grupper. Det tværfakultære aspekt er især blevet vægtet, fordi interdi-
sciplinære projekter er højt prioriteret i Horizon 2020 – og i øvrigt vil blive endnu hø-
jere prioriteret i Horizon Europe. AU’s medlemmer i styrelsens referencegrupper var 
også medlemmer af AU’s ekspertgrupper. 

Over tid har AU ekspertgrupperne udviklet sig forskelligt, og gruppernes engagement 
og indflydelse har varieret en del. Nogle grupper er blevet suppleret med flere med-
lemmer undervejs. Andre har ændret arbejdsproces i takt med, at der er indført nye 
strukturer på de fire, nu fem fakulteter, hvor f.eks. ansættelse af videnskabelige koor-
dinatorer og lokale forskningsrådgivere har betydet, at man lokalt har kunnet styrke 
og understøtte arbejdet med at indhente bidrag og formidle opdateret information til 
fagmiljøerne. 

Desuden er der løbende identificeret forskere på AU, som ikke er medlem af en AU 
ekspertgruppe, men som på anden vis er nøglepersoner inden for det relevante fagom-
råde, og som derfor er blevet konsulteret i parallelle processer. Der har derfor været en 
tidlig erkendelse af, at der ikke findes en ”one-size-fits-all” for organiseringen af arbej-
det i AU’s ekspertgrupper.

Generelt har der i AU ekspertgrupperne været mest interesse samlet om de konkrete 
opslag og mindre om den politiske og strategiske del af arbejdet, som i højere grad er 
varetaget gennem AU-forskeres deltagelse i europæiske partnerskaber, Kommissio-
nens advisory groups, universitetsnetværk (Guild), diverse ekspertgrupper samt ikke 
mindst fagspecifikke netværk. 

Det kan generelt konstateres, at der er en entydig sammenhæng mellem engagement 
og indflydelse. Inden for nogle af de nuværende klynger under Horizon 2020 har AU 
haft stor indflydelse på de endelige arbejdsprogrammer, fordi både referencegruppe-

Punkt 6, Bilag 2: 06b Bilag 2 Scenarier for AUs håndtering af _ (D3956433).docx
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medlemmer og ekspertgrupper aktivt har prioriteret opgaven. Det gælder f.eks. inden 
for bioøkonomi, hvor AU’s repræsentant i referencegruppen også har deltaget som 
medlem af EU’s programkomite og dermed siddet med ved bordet ved de afsluttende 
forhandlinger.  Omvendt er der andre grupper, hvor AU i mindre grad har brugt res-
sourcer på opgaven og dermed også haft en tilsvarende svag indflydelse. Det gælder 
f.eks. arbejdet i energi-referencegruppen, som i høj grad har været drevet af reference-
gruppemedlemmer fra DTU og AAU samt store interesseorganisationer.
 
Forskningsstøtteenheden har understøttet en koordinering for at sikre konsistens i ud-
meldinger via diverse grupper og har i øvrigt betjent AU ekspertgrupperne. 

3. Scenarier for AU håndtering under Horizon Europe
Som nævnt har AU udpeget medlemmer til de nye nationale referencegrupper, og ar-
bejdet med at bidrage til kommende arbejdsprogrammer under Horizon Europe er al-
lerede igangsat. Det er derfor vigtigt at få de underliggende strukturer på plads, så der 
skabes en sammenhængende og inkluderende proces, der sikrer AU størst mulig ind-
flydelse på kommende arbejdsprogrammer.

I det følgende præsenteres tre forslag, som kan bidrage hertil. Udgangspunktet er at 
sikre en åben proces, hvor udkast til arbejdsprogrammer og anden relevant informa-
tion deles med institutledere, viceinstitutledere og forskningsrådgivere decentralt og i 
FSE samt andre nøgleaktører.

3.1 Etablering af tværfakultære ekspertgrupper som pendanter til styrelsens referen-
cegrupper
Der nedsættes AU ekspertgrupper svarende til de fire referencegrupper i styrelsen. 
AU’s referencegruppemedlemmer er fødte medlemmer af de respektive ekspertgrup-
per. Formålet med ekspertgrupperne er at understøtte AU’s referencegruppemedlem-
mer ved at sikre kvalificerede og koordinerede AU-indspil til kommende arbejdspro-
grammer samt sikre størst mulig videndeling på tværs af relevante fagmiljøer. Hver 
gruppe består af forskere, som har erfaring med at søge EU midler. Gruppernes stør-
relse og arbejdsform aftales i dialog med de fem fakulteter og de udpegede reference-
gruppemedlemmer.

Der etableres et ophæng til UFFE, f.eks. ved at formændene for ekspertgrupperne 
(som kunne være referencegruppemedlemmer) mødes årligt eller halvårligt med UFFE 
og drøfter udviklingen i programmerne, AU’s deltagelse, erfaringer fra andre institu-
tioner via referencegrupperne, m.m.

Hvor det er relevant etableres, ligeledes et ophæng til Guild ved, at gruppen fungerer 
som bagland for AU-medlemmer af relevante Guild-grupper ifbm. høringer etc. 

3.2 Åben mulighed for at tilmelde sig mailinglister 
Muligheden for at involvere sig i Horizon Europe kan lanceres ved, at alle får tilbud 
om at tilmelde sig to typer mailinglister per klynge: 

Punkt 6, Bilag 2: 06b Bilag 2 Scenarier for AUs håndtering af _ (D3956433).docx
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 en hvor man ønsker løbende at bidrage til positionspapirer og arbejdspro-
grammer, og 

 en hvor man kun ønsker at modtage udkast til/endelige arbejdsprogrammer.

3.3 Light organisering
Der etableres ingen ekspertgrupper, og referencegruppemedlemmerne bestemmer 
selv, hvem de indhenter inputs fra til hhv. positionspapirer og udkast til arbejdspro-
grammer. Indsamling af inputs koordineres med den ansvarlige strategimedarbejder i 
FSE. 

Punkt 6, Bilag 2: 06b Bilag 2 Scenarier for AUs håndtering af _ (D3956433).docx



AARHUS UNIVERSITET

Sagsfremstilling

Dato: 1. maj 2020
Side 1/2

Mødedato: 12. maj 2020
Møde: UFFE
Punktejer: Per Baltzer Overgaard
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Beslutningspunkt (sæt kryds)
Drøftelsespunkt (sæt kryds)
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Lukket punkt (sæt kryds)

Emne

Open Access – Afrapportering 2020

Resumé

Indstilling

Det indstilles, at udvalget
- tager orienteringen om AUs resultat i Open Access Indikatoren 2019 til efterretning

Sagsfremstilling

Resultat for Aarhus Universitet i Open Access Indikatoren (OAI) 2020
OAI genstandsfeltet for AU i 2020 er 6.890 publikationer. 
Heraf er:

- 41,67% realiseret, dvs. frit tilgængelige jf. indikatorens definition på Open Access,
- 38,8% har uudnyttet potentiale og 
- 19,54% er blokeret. 

Samlet er dette er en fremgang på 9,13% procent ift. AU’s resultat i OAI 2019.
AU indtager sidstepladsen i indikatorens rangordning af de danske universiteter, dog på niveau med 
KU, der har realiseret 41,97%.

Den nationale strategi tilstræber 54% realiseret på nationalt plan.
Landsgennemsnittet for OAI i 2020 er på 51,5% realiseret. 

Se AUs resultat opgjort på fakultetsniveau i hhv. relative (fig. 1) og absolutte tal (fig. 2) i bilag 1.

Den administrative understøttelse på AU 
AU Library har løbende optimeret den administrative understøttelse med henblik på at gøre det så 
enkelt som muligt for den enkelte forsker at realisere OA. 

Den administrative understøttelse består af to faser: 
1. Realisering af OA pba. data og metadata fra eksterne datakilder uden behov for involvering af 

AUs forskere. Denne indsats foretages for alle universitetets fakulteter.
2. Realisering af OA der ikke kunne realiseres i første fase. OA søges her realiseret ved indhent-

ning af accepterede manuskripter, men afhænger af forskernes engagement og tilladelse. Ind-
satsen sker forskelligt på fakulteterne.

a. På Arts og Aarhus BSS søger AU Library at realisere OA ved at analysere hver enkelt 
publikations OA-potentiale. Fakulteternes forskere kontaktes direkte, såfremt det er mu-
ligt at realisere OA ved at indhente det accepterede manuskript.

b. På Natural Sciences og Technical Sciences fremsendes lister over publikationer der 
kan realiseres ved parallelpublicering af det accepterede manuskript til fakulteternes in-
stitutter. AU Library kontakter ikke fakulteternes forskere direkte og er afhængige af for-
skernes feedback.

Punkt 7: Open Access – Afrapportering 2020
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c. På Health foretages der ikke pt. nogen lokal indsats i anden fase.

AU Library tilbyder desuden yderligere kommunikative indsatser vedrørende Open Access i samråd 
med de enkelte fakulteter, og er i øjeblikket i gang med en opdatering af Open Access hjemmesiden.

Perspektiver for Open Access Indikatoren 2021
Resultatet fra årets OAI viser, at AU fortsat har et stort uudnyttet potentiale. Hvis publiceringsmøn-
steret fortsætter som hidtil, har AU med OAI for 2020 sandsynligvis nået loftet for andelen af realise-
rede publikationer med den nuværende indsats og administrative support fra AU Library. 

Yderligere fremgang inden for rammerne af OAI forudsætter ændringer i AU Librarys administrative 
support (se afsnittet ’anbefalinger’ nedenfor) samt at universitetets forskerne i langt større grad til-
slutter sig parallelpublicering af accepterede manuskripter.

Den nationale OA strategi tilstræber 63,43% procent realiseret potentiale for 2021. 
Hvis AU skal nå strategiens målsætninger betyder det – forudsat et uændret publiceringsmønster- og 
niveau – at der næste år skal realisere yderligere ca. 1500 ud af 2700 publikationer med uudnyttet 
potentiale. 

Som det fremgår af fig. 2. er der på primært Health (1564 publikationer) og sekundært Natural Scien-
ces (395 publikationer) og Technical Sciences (392 publikationer) samlet set et stort potentiale. En 
analyse af dette uudnyttede potentiale viser, at det primært skal realiseres ved parallelpublicering af 
accepterede manuskripter. Dette potentiale udgør henholdsvis ca. 1491 (Health), 356 (Nat) og 373 
(Tech) publikationer (se Fig. 3. nedenfor).

Anbefalinger
AU Library anbefaler på baggrund af denne analyse to yderligere tiltag implementeret. Disse tiltag 
kan, forskernes engagement forudsat, bidrage til en øget andel af realiserede publikationer i OAI 
2021: 

 Et revideret workflow for upload af accepterede manuskripter til Pure. 
Universitetsledelsen drøftede dette d. 15. april 2020 og besluttede, at ABOON reviderer pro-
ceduren således, at oplægget indeholder en tilgang, hvor forskerne aktivt skal angive, hvis de 
ikke ønsker Open Access-publicering af Accepted Manuscripts. Det nye oplæg fremsendes til 
dekanerne med henblik på efterfølgende drøftelse i de akademiske råd. KB afventer tilbage-
melding herfra.

 Manuskriptkald på Health på linje med praksis på Natural Sciences og Technical Sciences. Så-
fremt dette skal gennemføres, skal det aftales nærmere mellem dekanen på Health og KB.

AU Library udarbejder gerne yderligere analyser, såfremt det ønskes.

Økonomiske konsekvenser

-

Sagsbehandler

Nicolaj Veje Pedersen

Bilag

Bilag 1: AUs resultat opgjort på fakultetsniveau.
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