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Mødedato: 18. januar 
Mødeemne: Forskningsudvalgsmøde 

 Zoom 
 

Steen Bille Jørgensen, Merete Birkelund, Sten Vikner, Søren Pold, Unni From, Pia Majbritt Jensen, 
Stefan Iversen, Iben Have, Hans Lauge Hansen, Ane Hejlskov Larsen, Helle Vrønning Dam, Mads Ro-
sendahl Thomsen, Carsten Stage, Pernille Roholt (referent) 
Afbud: Dan Ringgaard, Jacob Lund og Anja Bechmann 
 

 

Punkt på møde   Opfølgning 
 

1. Godkendelse af 
dagsorden 

Dagsorden godkendt  

2. Godkendelse af re-
ferat  

Indforståede forkortelser og sproglige uklarhe-
der tilpasses. Samtidig er der fra IH et ønske et 
ønske om at tydeliggøre ph.d.-programledernes 
rolle i organisationsdrøftelserne. 

 

3. Velkommen til årets 
nye (og tilbageven-
dende) medlemmer 

Iben overtager Susanne Eichners rolle i CT, 
Stefan Iversen overtager Karen-Margrethes op-
gave som ph.d.-programleder, mens Carsten 
Stage tiltræder som VL for forskning og eks-
terne samarbejde 1. februar.    

 

Drøftelsespunkter  
 
 

3. Forskningsintegri-
tetsworkshops 

UF takkede for FU for deres bidrag til afvikling 
af workshops i december og opsummerede de 
input, der var kommet.  
 
Det korte format var håndterbart og oplevedes 
relevant og tilgængeligt. Dog oplevedes ramme-
sætning som problematisk. Uredelighed ople-
ves ikke som en systemisk fejl, men som en 
problemstilling, der er udsprunget i konkrete 
AU-miljøer med uklare samarbejdsrelationer.   
 
Generelt har tilbagemeldingerne været positive, 
og drøftelserne oplevedes som relevante og 
vedkommende. Tematikken opleves ikke rele-
vante for alle, men omvendt så rejser drøftel-
serne ofte flere spørgsmål.  Trods den overord-
nede tilfredshed pegede flere deltagere dog 
også på, at samarbejdet med eksterne aktører 
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med fordel kunne have været udfoldet yderli-
gere.  
 
Der var opbakning til at arbejde videre med 
indsatsen, men i et format, hvor deltagelse ikke 
er obligatorisk og der er et samlet tematisk fo-
kuseret. Der kan være interesse for at etablere 
et samarbejde på tværs, hvis problemstillinger 
er generelle. Omvendt så er der mange pro-
blemstillinger, der med fordel kan tages i den 
daglige ledelse.  

Der søges en afklaring på, 
hvorvidt der er interesse i 
et samarbejde på tværs af 
institutterne inden for kon-
krete områder.  
 

4. Organisationsdrøf-
telser  

UF opsummerede kort baggrunden for den 
kommende indsats og pegede på, at den videre 
indsats vil blive forankret hos Carsten.  
 
Der blev efterspurgt kommentarer til de fore-
slåede kriterier, der kan lægges til grund for 
sammensætning af arbejdsgruppen.  
 
IH efterlyste en præcisering af PhD-programle-
dernes rolle i organisationsdrøftelserne tydelig-
gøres. UF pegede på, at det er FU som sådan, 
der er repræsenteret i arbejdsgruppen, og PhD-
programlederen qua FU-repræsentationen kan 
spille en rolle i IKKs drøftelse. 
 
SP og HLH pegede på, at det i gruppen bliver 
centralt at fastholde fokus på og drøftelse af 
matrixorganisationen som bærende for afdelin-
gen, ligesom HLH fremhævede et overordnet 
opmærksomhed på medarbejderrepræsenta-
tion (Institutforum) i processerne.  
 
Konkrete kommentarer/forslag  
- Visions- og målsætning slås sammen 
- PhD-programledelsen ønskes repræsenteret 
- En størrelse på 6-7 deltagere er ønskeligt 
- Ønske om sammenlignelig timekompensa-

tion på tværs af deltagerkreds 
- Opstart ønskes udskudt til Carsten har 

etableret et overblik over perspektiver.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der udarbejdes en revide-
ret rammedokument base-
ret på input fra IL og FU. 
 
Rammedokument rund-
sendes til FU. Udvalg ned-
sættes på baggrund af revi-
deret dokument. 

5. Forslag til Kultur-
møde på Mors  

UF introducerede kort kulturmødet og de 
kommende temaer. CT er repræsenteret i 
planlægningsgruppen via Louise Ejgod, men 
øvrige programmer kan give Pernille en mail 
om konkrete forslag/navne, der kan indgå.  
 
Det endelige program planlægges i dialog 
med fakultet og Kulturmødet 

 

Orienteringspunkter  
 

8. Orientering fra in-
stitutleder 
 
 

UF og IH orienterede om møde med KB om-
kring OA. Ønske om at fastholde fortsatte ud-
bud og aktiviteter og afklaring af, hvordan pub-
likationer kan konverteres til OA. IH tager 
dette med til KB. 
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UF orienterede kort om sin opstart, konkrete 
aktiviteter – herunder møder med forsknings-
centre – samt de aktuelle politiske dagsordner, 
der fylder på nuværende tidspunkt. Processen 
omkring sektorplanlægning og regionalisering-
sindsats forventes fremrykket i forhold til op-
rindelig plan.  

9. Eventuelt  SP orienterede om, at beslutningen om, at BFI 
fastfryses på baggrund af 2021, kan have betyd-
ning for fremtidige publikationsmønster og for-
skernes egen indflydelse på publikationernes 
gennemslagskraft fremadrettet.  
 
Forskningsstøtteenhedens organisering og pri-
oritering blev endvidere nævnt som et opmærk-
somhedspunktet fremadrettet, idet prioriterin-
ger her forventeligt vil have betydning for den 
understøttelse, der allokeres på institutniveau.  

Punkterne kan dagsordens-
sættes på kommende møde 


