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AARHUS UNIVERSITET 

Modtager(e): Udvalget for Forskning og Eksternt Samarbejde (UFFE) 

Kommissorium for task force vedr. AU i FP9 

Baggrund 
Aarhus Universitet har en målsætning om at tiltrække flere eksterne bevillinger, 
herunder at øge hjemtaget fra EU og koordinere flere og større EU-forskningsbevil-
linger. Indtil nu har hjemtaget fra EU været nogenlunde stabilt, men der spores ikke 
markant fremgang under Horizon2020 i forhold til FP7. Samtidig er det i den kom-
mende tid, at sporene for det næste rammeprogram – FP9 – lægges. Aarhus Uni-
versitet har mulighed for at påvirke indholdet af FP9 via engagement i en række 
fora. 

En oprustning af og indflydelse på EU-arbejdet forudsætter en systematisk og ko-
ordineret indsats, som trækker på den brede viden om EU-finansiering, som findes 
på universitetet. 

Derfor har Udvalget for Forskning og Eksternt Samarbejde besluttet at nedsætte en 
task force, som skal bidrage til formuleringen af AU’s positioner i forhold til det 
kommende rammeprogram, FP9, og dermed sikre en bred og aktiv AU-involvering 
i udviklingen af det kommende rammeprogram.  

Det er udvalgets og universitetsledelsens overordnede ønske, 
- at task forcen lægger særlig vægt på at fremme programmerne i den nuværende
excellence-søjle,
- at task forcen på tværs alle programmer arbejder for at fremme excellent, grund-
lagsskabende forskning som et afgørende element i den samlede innovationskæde
og
- at task forcen arbejder for, at AU’s forskningskompetencer tilgodeses bedst muligt 
inden for alle søjler i det kommende rammeprogram.
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Task forcen nedsættes som en ad-hoc-gruppe, som skal virke i den forberedende 
fase af arbejdet frem mod det kommende rammeprogram, FP9. Task forcen etable-
res i efteråret 2017 for en 2-årig periode. Task forcens mandat kan forlænges. 
 
Opgaver 
 
Task forcen skal bistå Udvalget for Forskning og Eksternt Samarbejde. 
 
Task forcen skal som led heri udforme forslag til AU’s indspil til de officielle hørin-
ger, som gennemføres i forbindelse med rammeprogrammets udformning og stå til 
rådighed for AU’s repræsentanter i ministeriets Strategiske Referencegruppe, Dan-
ske Universiteters Forsknings- og Innovationsudvalg og EU-gruppe samt øvrige re-
levante udvalg. 
 
Derudover kan task forcen på eget initiativ udforme forslag til AU-synspunkter på 
emner, som har særlig relevans for det kommende rammeprogram. Det kan f.eks. 
være excellence i forhold til både forskning og innovation eller udarbejdelse af kon-
krete forslag til en bedre implementering af innovation og impact. 
 
Ligeledes kan task forcen bidrage med indspil til, hvor disse synspunkter viderefor-
midles til relevante fora, samt hvordan der internt på AU sikres en effektiv og bred 
involvering samt videndeling. 
 
Organisering 
Task forcen nedsættes af UFFE og får 4-6 medlemmer. Næstformanden for UFFE 
tilknyttes task forcen og er bindeleddet til UFFE. Vicedirektøren for AUFE leder 
task forcens arbejde. 
 
Der lægges vægt på, at alle medlemmer er aktive deltagere i EU-fora under det nu-
værende rammeprogram, Horizon 2020, og derigennem har opnået stor viden om 
EU’s strategiske forsknings- og innovationsindsats samt forståelse for balancen 
mellem forskning og innovation og deres indbyrdes sammenhæng. Derudover skal 
task forcen have faglig bredde samtidig med, at medlemmerne har forståelse for de 
meget forskellige tilgange til og muligheder i forhold til EU's forsknings- og innova-
tionsprogram, der er på et universitet som Aarhus Universitet.  
 
Arbejdsform og betjening 
Task forcen skal sikre inddragelse af indspil fra relevante medarbejdere og grupper.  
 
Task forcen rapporterer løbende til UFFE, som følger fremdriften i arbejdet og på 
baggrund af task forcens indspil træffer beslutning om AU’s bidrag til FP9-proces-
sen.  
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Task forcen skal kunne reagere inden for de meget korte høringsfrister i EU-syste-
met.   
 
AU Forskning og Eksterne Relationer betjener task forcen i samarbejde med Uni-
versitetsledelsens sekretariat og i dialog med fakultetssekretariaterne og har ansva-
ret for, at synspunkter bliver videreformidlet til relevante interessenter internt på 
AU og eksternt.  
 


