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Mødedato: 19 april klokken 10.00-12.00 
Mødeemne: Forskningsudvalgsmøde 
Lokation: Aarhus Rådhus, LOKALE 398 
 
Deltagere: Søren Pold, Unni From, Jacob Lund, Iben Have, Birgit Eriksson, Helle Vrøn-
ning Dam, Ane Hejlskov Larsen, Mads Rosendahl Thomsen, Carsten Stage, Pernille Ro-
holt (referent) 
 
Afbud:  Stefan Iversen, Hans Lauge Hansen, Dan Ringgaard, Merete Birkelund, Sten 
Vikner , Anja Bechmann,   
 
 
 
 

 

Punkt på dagsorden  Referat Opfølgning 
 

1. Godkendelse af dagsor-
den 

Dagsorden blev godkendt  

2. Godkendelse af referat  Referatet blev godkendt  
Orienteringspunkter 

 
3. Orientering fra Institut-
leder 

Unni From gav en status på budgettet for 2022 og 
orienterede om, at budgettet i forlængelse af ØR 1 
ender som budgetteret trods mindre ændringer i 
balancer mellem optag (faldet) og eksternt forbrug.  
En medvirkende årsag til dette er (udover det øgede 
hjemtag) en reduceret brug af D-VIP. 

 

4. Nyt fra Viceinstitutleder Carsten Stage (CS) gav en overordnet status på den 
igangværende organisationsdrøftelsesproces og ori-
enterede om, at den er tilpasset med henblik at 
sikre inddragelse af en bredere medarbejderskare.  
Evalueringen af programmerne er skubbet til efter-
året og kan evt. slås sammen med en ansøgnings-
proces. Der var generelt opbakning til processen, 
idet der blev efterspurgt en bredere kommunikation 
om processen.  
 
CS gav en status på indsatserne vedr. Carlsberg og 
nyansatte adjunkter og lektorer. Udvalget nikkede 
til, at de kan inddrages i review-processen, idet de 
især gerne vil vejlede egne deltagere. 
 
Der har været afholdt en workshop om Grundregler 
for eksterne samarbejder. Der var 6 deltagere.  
 
Circle U udbyder nye netværksvirkemidler: Især 
kollegaer uden et stærkt internationalt netværk kan 
måske være relevante ansøgere til netværksmid-
lerne. Se bilag for virkemidler.  

 

5. Behandling af ansøg-
ning om etablering af 
forskningscenter 

Udvalget drøftede ansøgningen om etablering af et 
forskningscenter – Center for Voice Studies fra Mi-
chaela Hejná.   
 
FU vurderede, at der er tale om en velmotiveret og 
velbegrundet ansøgning, men at der kan være be-
hov for at brede forankringen ud. Der er tale om et 
bredt navn, der brander et helt forskningsfelt. Det 
fordrer, at man har afsøgt hele feltet. 

Deltagerfelt afsøges og 
møde etableres.  
Viderebehandles i IF. 
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FU henstillede, at instituttet understøtter en ind-
kredsning af yderligere deltagere, men anbefa-
lede i øvrigt oprettelse.  

OPLÆG 

6.Forskning og eksterne 
samarbejder. Oplæg ved 
repræsentanter fra kom-
mune og region

CS rammesatte punktet og introducerede gæsterne, 
der – med udgangspunkt i forårets tema om forsk-
ning og eksterne samarbejder – fortalte om kom-
munens og regionens erfaringer med samarbejder 
med forsknings- og uddannelsesinstitutioner.  

Sidsel Bech fra Dokk1 fortalte indledningsvist om 
erfaringerne fra denne institution. Dokk1 har stor 
erfaring med den type samarbejder, og de centrale 
input herfra var: 

• Fælles interesser og enighed om forsk-
ningsspørgsmål er centralt

• Personlige relationer er afgørende for
forskningssamarbejder

• Man vil gerne uddannelsessamarbejder og
ph.d.-stipendier

• Horizon Europe er relevant

I den kommende tid har Dokk1 fokus på demokrati, 
og herunder hvordan man engagerer dem, der ikke 
normalt deltager. Digitalt demokrati, dannelse, ver-
densmål (bæredygtighed og folkelig forankring 
heraf) kommer til at fylde meget i de kommende å. 
Ligeledes IRIS - et mediepædagogisk laboratorium 
med fokus på børn og unge. 

Rasmus Blicher fra Kultur og Borgerservice fortalte 
om kommunens arbejde med borgerinddragelse. 
Der er særligt interesse for at arbejde med at gøre 
afstanden mellem kommune, politikere og borgere 
mindre – fokus på konkrete projekter.  

Aarhus Kompasset beskriver den borgercentrerede 
tilgang, der aktuelt danner udgangspunkt for arbej-
det i kommunen. Konkret har man etableret en 
handletank for lokalt demokrati, og i forlængelse 
heraf har man opstillet en række anbefalinger til ar-
bejdet med en bredere borgerinddragelse.  

Borgerinddragelse i forbindelse med musikhuspar-
ken bruges som erfaringsindsamling med henblik 
på kommende tilgange.  

Kommunen har ikke mange penge, men kan f.eks. 
tilbyde adgang til data (bruger mange penge på 
spørgeskemaer, der kan være adgang til data), 
man har et samarbejde med Aarhus Stifttidende, der 
kan give synlig-hed, ligesom man gerne vil 
samarbejde med studerende.  

https://nyeveje.aarhus.dk/media/60317/bilag-2_aarhuskompasset-mindre-system-mere-borger_vedtaget-28042021.pdf
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Også her er det de personlige relationer, der er cen-
trale for etableringen af samarbejder. 
 
Mikkel Ottow, der er kulturkonsulent i Region 
Midt, fortalte om arbejdet med innovation og ud-
vikling på kultur- og sundhedsområdet. Afsættet er 
FN’s verdensmål, og man støtter især udviklings-
projekter på sundhedsområdet, børne- og ungekul-
tur samt kulturområdet i landdistrikterne.  
 
Kulturindsatsen er ikke lovhjemlet og er alene foku-
seret på udviklingsdimensionen.  
 
Der er regionale udviklingsmidler og puljer, men fra 
regionens side er der ønske om en tidligere og mere 
systematisk dialog med forskerne i forhold til at 
identificere indsatsområder og forme puljer.  
 
Regionen har ikke erfaring med praktikophold. 
Man samarbejder om uddannelsesforløb, men det 
er ikke planlagt – samarbejder opstår i øjeblikket og 
er båret af relationen.  
 
Den efterfølgende drøftelse pegede på følgende ud-
fordringer og mulighedsrum: 
 
Kommune og region er generelt interesseret i at 
samarbejde og tage dialoger om at udvikle samar-
bejder og fælles projekter inden for centrale temaer 
som f.eks. medborgerskab, digitalisering, inddra-
gelse og bæredygtighed.  
 
Netværk: Hvordan understøtter vi det systematiske 
møde, der kan danne udgangspunkt for dialogen? 
 
Der er en reel interesse for at samarbejde og nys-
gerrighed på at indgå i ansøgninger om eksterne 
midler, men ikke midler i kommunen. 
 
Mulige finansieringskilder kan være: 
TrygFondens mål - tryghed.dk  
Ny tværgående satsning i VELUX FONDEN | 
THE VELUX FOUNDATIONS 
Det støtter vi | Nordea-fonden (nordeafon-
den.dk)  
 

7. Evt Der var ingen punkter under evt.   

https://www.tryghed.dk/saadan-stoetter-vi/trygfondens-maal
https://veluxfoundations.dk/da/ny-tvaergaaende-satsning-i-velux-fonden
https://veluxfoundations.dk/da/ny-tvaergaaende-satsning-i-velux-fonden
https://nordeafonden.dk/det-stoetter-vi
https://nordeafonden.dk/det-stoetter-vi

