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Møde den: 25. januar 2018 – kl. 9.00-11.00 
Forskerhuset 1586, lokale 114 
Forskningsudvalgsmøde 
 
Deltagere: Søren Pold (SP), Jakob Ladegaard (JL), Karina Lykke Grand (KG), Mads 
Rosendahl Thomsen (MT), Sten Vikner (SV), Carsten Stage (CS), Merete Birkelund 
(MB), Karen-Margrethe Simonsen (KS), Per Stounbjerg (PS), Helle Vrønning Dam 
(HD), Jacob Lund (JL), Pia Maibrit Jensen (PMJ), Pernille Roholt (PR/ref.) 
 
Afbud: Christian Ulrik Andersen, Hans Lauge Hansen,  
 
 

Dagsorden 

1. Godkendelse af referat  
Idet referatet lagde op til, at sagsbehandling af forskningsansøgninger fastholdes i FU 
rejstes spørgsmålet om, hvorvidt ansøgninger om midler til forskningsprogrammer 
fremadrettet skal behandles i udvalget. Beslutninger vedr. forskningsprogrammernes 
midler træffes fortsat af institutledelse, men fremadrettet rundsendes ansøgningerne 
sammen med vurderingen, når afgørelsen foreligger.  
 
2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendes 
 
3. Behandling af ansøgninger til forskningspulje  
PS præsenterede beslutningsproces og kriterier. PS træffer den endelige beslutning  
på baggrund af input fra forskningsudvalget. Når ansøgninger tidligere er blevet be 
handlet, har man vægtet det strategiske perspektiv og projektets modenhed. Puljen  
bruges strategisk til at understøtte instituttets indsats for at fremme eksterne samar- 
bejder og finansiering. Det betyder, at følgende aktiviteter typisk vil modtage  
støtte: seminarer, workshops, netværksarrangementer med eksterne deltagere, stra- 
tegiske internationale samarbejder og samarbejder med virksomheder. Udgifter til 
løn og frikøb bliver nedprioriteret. Der var fra udvalgets side enighed om princip-
perne, og den endelige udmøntning foretages af institutleder på baggrund af input fra 
udvalget. Resultatet sendes til udvalget til orientering.  
 
4. Evaluering af forskningscentre i foråret  
PS præsenterede forskningscenterpolitikken og de bagvedliggende principper. Den 
aktuelle politik fastslår, at centre skal evalueres hvert andet år. Politikken blev vedta-
get i F2016, og de første centre blev etableret E2016, hvorfor den kommende evalue-
ring gennemføres i E2018. På de seneste møder i hhv. Institutforum og Forsknings-
udvalg blev det besluttet at fastholde den liberale centerpolitik, men der blev lagt op 
til at, man i forbindelse af en evaluering kunne revidere politikken og evt. lukke cen-
trene, hvis der ikke var aktivitet.  
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PS lagde i forlængelse heraf op til, at man drøftede kadencen for evalueringerne og 
politikkens krav til dokumentation af aktivitet. På baggrund af en drøftelse blev det 
besluttet, at politikken ved den kommende revision skal ændre evalueringskadencen, 
så evalueringer fremadrettet gennemføres hvert tredje år. Samtidig skal en ny politik 
tilpasse kravene til dokumentation af aktivitet, så centrenes aktivitet i den nye frem-
adrettet skal dokumenteres i en kort rapport og ikke som hidtil på centrenes hjemme-
side.  
PR kommer med et udspil til en revideret politik og en procesplan for, hvordan evalu-
eringen gribes an, idet hun – hvor centrene ikke har opstillet succeskriterier på for-
hånd – opstiller succeskriterier på baggrund af en dialog med centrene.  

 
5. Centerrepræsentation i forskningsudvalget 
PS orienterede om, at der var kommet en forespørgsel fra Niels Brügger og en associ-
ation af forskningscentrene om muligheden for, at centrene kunne få en eller to re-
præsentanter i forskningsudvalget. Henvendelsen vil også blive behandlet IF. 
På baggrund af en dialog blev det konkluderet, at det ikke er hensigtsmæssigt at ud-
vide forskningsudvalget. Udvalget vurderer således, at en udvidelse af udvalget vil 
svække instituttets forskningsorganisering. I stedet skal dagsorden og bilag udsendes 
i god tid, så programledere har mulighed for at orientere andre interessenter.  
PS henstillede, at man ved distribution af bilag og dagsordner altid overvejer, om  
elektronisk massedistribution er hensigtsmæssigt. 
  
6. Ansøgningsprocedure til FKK, F2018 
Ansøgningsprocedure til forårets FKK opslag blev introduceret. Proceduren er koor-
dineret på tværs af fakultetet og udspringer af et behov for at optimere planlægnin-
gen, hvis Forskningsstøtteenhedens (FSE)bistand til ansøgningerne skal styrkes. Det 
er et krav, at budgetter altid udarbejdes med bistand fra FSE, hvorfor deres deadlines 
m.m. skal overholdes. En engelsk oversættelse udarbejdes.  
 
Til orientering: 
Stillingsplan 
PS orienterede om arbejdet med stillingsplanen. Instituttet forventer at opslå alle de 
planlagte professorater i 2018, men det er usikkert hvor mange, der når at blive besat.   
 
Innovationsfonden 
Ingen kommentarer 
 
Midtvejsevaluering af den danske deltagelse i H2020 
Rapporten, der er udarbejdet af styrelsen, giver overblik over Danmarks perfor-
mance, primære samarbejdspartnere, kvaliteten af ansøgninger, hjemtag fordelt på 
deltagerkategorier og regioner samt deltagere i andre lande. Den findes her 
https://ufm.dk/publikationer/2017/midtvejsrapport-dansk-deltagelse-i-horizon-
2020-status-og-mulige-potentialer  
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