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Mødedato: Møde i forskningsudvalget 
Mødested: Zoom 
Mødeemne: Forskningsudvalgsmøde 

Deltagere: Susanne Eichner, Steen Bille Jørgensen, Merete Birkelund, Per Stounbjerg, 
Sten Vikner, Søren Pold, Unni From, Pia Maibritt Jensen, Stefan Iversen, Jacob Lund, Iben 
Have, Hans Lauge Hansen, Ane Hejlskov Larsen, Helle Vrønning Dam, Mads Rosendahl 
Thomsen, 

 
Punkt på dagsorden Referat Handling  
1. Godkendelse af 

dagsorden 
Dagsordnen blev godkendt  

2. Godkendelse af 
referat 

Referat blev godkendt. UF tilføjede, at der i HIT er et 
møde vedr. Horizon. Mødet vil bidrage til at udvikle 
processen for Horizon og formater for møder vedr. 
Horizon 

 

3. Prisindstillinger UF rammesatte kort punktet og efterspurgte en 
tilkendegivelse af, hvorvidt FU vurderer, at det er 
vigtigt at markere sig i forhold til priser inden for 
erhvervs- og innovationsområdet. Således er 
tidsforbruget i forhold til at udarbejde indstillinger 
forholdsvist højt, men indstillingerne er samtidig en 
mulighed for at markere forskning inden for det 
humanistiske felt, som har en stærkere erhvervsrettet 
profil 
 
 

Der udsendes et 
overblik over de 
pågældende priser og en 
begrundelse for de 
konkrete priser. FU 
kommer med en 
vurdering på baggrund 
heraf. 

4. Strategiproces 
 

UF præsenterede punktet og de drøftelser, man har 
haft i sekretariatet og lille ledelse med henblik på at 
sikre, at strategien omsættes til handleplaner.  
FU blev bedt om at kommentere på den skitserede 
proces og de bagvedliggende principper.  
PS pegede på, at det er en strategi, der udpeger nogle 
retninger, og der er et behov for at få drøftet 
prioriteringerne og sikret, at vi får igangsat centrale 
indsatser, hvor det vurderes at være hensigtsmæssigt 
at gøre det.  
Som udgangspunkt opbakning til udspillet og 
muligheden for at organisere og synliggøre 
indsatserne.  
En repræsentant for FU inddrages fremadrettet i 
tilrettelæggelse af møder, hvor strategi er på 
dagsordenen.  

 
 

5. Opgørelse over 
kvindelige 
bevillingsmodtagere 
og 
ansøgningsaktivitet 

UF rammesatte punktet og bad om en vurdering af, 
hvorvidt FU vurderer, at tallene giver anledning til at 
igangsætte nogle særlige indsatser målrettet kvinder.  
 
Oversigten baserer sig på registrerede ansøgninger og 
der efterspørges en differentieret opgørelse, hvor 
opgørelserne baserer sig på projekter med 
forskningsledelse og evt. virkemidlets prestige. 
Der er et strategisk mål om at understøtte en 
yderligere differentiering af eksterne hjemtag med 
henblik på at sikre en større, solidt felt af 
forskningsledere, så vi vil skulle arbejde hen imod en 
større differentiering.  
 
PS noterede, at hvis der er enighed om målet, så vil 
det give mening at tale om midlerne til at understøtte 
den ønskede konsolidering af forskningsfeltet, f.eks. 
nudging, delt ledelse/forskningsorganisering, internt 

 
 
 
 
Der udarbejdes og 
udsendes opgørelser, 
hvor fokus er på 
bevillingsstørrelse og 
virkemiddel.  
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review, deling af best practise m.m. 
 
Der var opbakning til at gå videre med bl.a. forslag 
om styrket videndeling. 
 
PS, UF og PR samler op på baggrund af input 

5. Coronarunde UF efterspurgte forskningsprogrammer, hvor der er 
særlige opmærksomhedspunkter i forlængelse af 
Corona-situationen.  
 
AB efterspurgte en bedre kommunikation omkring 
mulighed for tilstedeværelse, fordi det opleves som 
meget restriktivt særligt i forhold til yngre 
medarbejdere med børn.  
 
SP gjorde opmærksom på, at nedlukningen i hans 
program har været en god anledning til at arbejde 
med digitale konference-/mødeformater. Der 
mangler et overblik over, hvilken støtte man kan få 
nu (og fremadrettet) til digitale konferencer, og det 
vil være hensigtsmæssigt at få afklaret om, der kan 
igangsættes nogle udviklingsindsatser i forhold til 
denne type indsatser.  
 
IH på PhD-området har flere følt sig presset, og der 
er ganske store konsekvenser for flere PhD-
studerende, fordi der kun er udmøntet ganske få og 
begrænsede forlængelser. Der er flere, der mangler 
ECTS-point, så digitale kurser og oplæg kan være 
interessante i den sammenhæng. 
 
 
Udfordringen stiller CT over for en udfordring fordi, 
man ikke kan mødes på tværs af afdelinger og 
lokationer.  
 
AB efterspørger indsatser, der kan hjælper forskere 
til at tilrettelægge en god rytme, når de arbejder 
hjemmefra.  
 
JL peger på, at videnudveksling og mødefokus på 
afdelingsniveau i denne tid er meget rettet mod 
uddannelse. Mange yngre forskere kan føle sig 
afkoblet, fordi forskningsaktiviteter og de fælles 
arrangementer er dem, der først og fremmest sikrer 
deres tilknytning til IKK. Det stiller krav i forhold til 
arrangementer også i regi af forskningsprogrammer 
m.m. 
 
UF noterede afslutningsvist, at der kan være grund til 
at få samlet bedre op på forskningsområdet og sat 
fokus på, hvilke konsekvenser nedlukningen har haft 
her. 
 
Ubrugte midler i forskningsprogrammerne kan ikke 
overføres, men man kan tage en dialog med PR om 
muligheden for at konvertere midlerne til alternative 
aktiviteter og formater.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PR tager fat på HR og 
hører om de er i gang 
med nogle indsatser  
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6. Orientering ved 
Institutleder 

PS orienterede om, at FKK har taget en henvendelse 
om at sikre større opmærksomhed på digitalisering 
og it området ad notam og udpeget Lone Kofoed 
Hansen som nyt medlem i rådet.  
 
Planlægning af MatchPoints 2021 forløber 
planmæssigt, og det har skabt en intern synlighed 
omkring IKKs bidrag til digitaliseringsdagsordnen. 
 
Det er meldt ud, at Kaserneuddannelserne vil blive 
flyttet til Katrinebjerg, og der er en pågående 
drøftelse om, hvordan dette håndteres i forhold til 
resten af organisationen, f.eks. KB. 

 

7. Orientering ved 
Viceinstitutleder 

UF orienterede om, at der til de kommende ERC 
ansøgningsrunder i 2021 efterlyses navne på 
potentielle ansøgere, der kan være interesseret i at 
søge.  
 

 

8. Nyheder   
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