REFERAT

Møde den: 16. december 2013
Forskerhuset, Kasernen
Forskningsudvalgsmøde
Til stede: Søren Pold (SP), Hanne Brun (HB), Per Stounbjerg (PS), Hans
Lauge Hansen (HH), Anne Marit Waade (AW), Jacob Lund (JL), Steen Bille
Jørgensen (SJ), Ole Togeby (OT), Sten Vikner (SV), Jacob Wamberg (JW), Niels
Lehmann (NL), Tine Arsinevici (TA), Katrine Solvang (KS/ref).
Gæst: Prodekan for forskning og talentudvikling Johnny Laursen (JOL) under
punkt 1-4.

1.

Godkendelse af dagsorden
- godkendt

2.

Godkendelse af referat
- godkendt

3.

Horizon 2020 / Internationalisering
Johnny Laursen (JOL) understregede, at arbejdet med EU-midler er et langt sejt
træk. Der er forståelse for, at arbejdsbelastningen er stor på institutterne, og det
derfor heller ikke er alle, der skal kaste sig hovedkulds ind i at søge EU-midler.
Det skal med udspring i forskningsudvalget ske en fokuseret indsats for det samlede Horizon 2020-program (ERC, Marie Curie og Societal Challenges). Til orientering sidder JOL i programkomiteen for “Europe in a changing world – inclusive, innovative and reflective societies”, og han vil kunne kontaktes, hvis der er
ønsker om at påvirke indholdet af de fremtidige arbejdsprogrammer, mere specifikt programmerne for 2016-17.
Det er muligt at finde calls i Horizon 2020-programmet i ”Participant Portal”
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2
020/
Fra udvalget var der et ønske om et oplæg fra en kollega på SSH-området, der har
haft succes med at deltage i en arbejdspakke i et EU-projekt. Derudover er det aftalt, at der centralt på IÆK laves en proces for, hvordan der kan arbejdes med
konkrete EU-ansøgninger på tværs af instituttet.

4.

Dekanatets besøg på Berkeley og Stanford
Dekanatet har besøgt Stanford og Berkeley (notat rundsendes snarligt). På Berkeley var der stor interesse for PIT, digital humaniora, brugerdreven it og innovation samt medieområdet. Turen var initieret af dekanatet, men dekanen opfordrer til, at der fra miljøerne meldes forslag til andre universitetsmiljøer, som det
kunne være interessant at samarbejde med, og som dekanatet med fordel kunne
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sætte sig i forbindelse med.
5.

Forskningsstrategi
Forskningsudvalget vil blive inddraget i arbejdet med den del af institutstrategien, der omhandler forskning. Første udkast diskuteres på udvalgsmøde medio
januar og igen 20. februar. Den endelige deadline for indlevering af strategiindspil er 28. februar 2014, hvor AU’s bestyrelse skal have alle strategiplanerne til
gennemsyn.

6.

Sparesituation
Efter at bestyrelsen har vedtaget AU’s budget d. 18.12., sigtes der mod at have institutbudgetter klar pr. 10. januar. På baggrund af institutbudgetterne skal institutleder tage stilling til, hvilke varige besparelser der skal indgå i en samlet spareplan.
Mhp. drøftelser i diverse organer havde NL udformet fire grundlæggende grundprincipper for sparemanøvren:





Færrest mulige ufrivillige fratrædelser
Fastholdelse af så meget af aktivitetspaletten som muligt
Fastholdelse af mest mulig kvalitet i uddannelserne
Solidaritet.

Ligeledes havde han aftegnet de mulige områder, som vil kunne bringes i spil
mht. at imødekomme kravet om varige besparelser:






Forøgelse af indtægter via eksterne midler til finansiering af basisaktiviteter
Reduktion af driftsudgifter – fx. udgifter til internat, forplejning etc.
Reduktion af DVIP-midler – det er allerede meldt ud til uddannelseslederkredsen af, at vi sigter mod en reduktion af DVIP-forbruget med 2 mio. kr. i
2014. Sammen med studielederen afsøger uddannelseslederne for øjeblikket
mulighederne for at reducere DVIP-forbrug via undervisningsomlægning og
forøget VIP-bemanding af kurser ud fra et princip om samme mængde undervisning for færre midler
Reduktion af VIP-stillinger – f.eks. i form af frivillige fratrædelser eller udskydelse af vakante stillinger. Samt fjernelse af lovning om 3. årsværk i forlængelse af postdoc-ansættelse.

Der var opbakning til principperne og særligt princippet om at fastholde så meget
af aktivitetspaletten som muligt. Princippet om solidaritet gav anledning til diskussion. På den ene side blev det fremhævet, at disse principper ikke bør hindre,
at der tages nødvendige valg, hvis sparekravet bliver så stort, at fx en generel
nedskæring af bemandingen på alle områder vil medføre, at alle områder bliver
nødlidende. På den anden side blev det fremført, at det er vigtigt at fastholde den
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brede fagpalet i videst muligt omfang, fordi den udgør en væsentlig del af fundamentet for et stærkt humanistisk fakultet.
Det blev ligeledes fremhævet, at det er afgørende at fastholde incitamentet for at
søge eksterne midler, og at det derfor haster med at få udviklet modeller til at få
skabt den rette balance mellem institutbehov for finansiering af basisaktiviteterne og enkeltforskernes behov for at kunne gennemføre projekterne.
Når institutbudgettet foreligger vil NL udarbejde et sparekatalog, der vil blive
diskuteret i alle relevante fora.
7.

Høring: udkast til justering af institutstruktur på Arts
Der var enighed om, at udspillet var blevet anseligt bedre end det første udspil.
Det blev dog fremhævet, at diagnosen ikke forekommer at være retvisende. I
særdeleshed undrer fraværet af a) de administrative problemer, b) behovet for
enkeltfaglig agens, og c) problemstillingen mht. at få skabt en god akademisk offentlighed på fakultetet.
FU-IÆK gjorde endvidere opmærksom på, at spørgsmålet om forskningsprogrammernes fremtid, når de ikke længere udgør en del af institutternes grundorganisering, virker ureflekteret. Bl.a. skal der tages stilling til, i hvilket omfang alle
videnskabelige medarbejdere skal have pligt til at være tilknyttet et program. Det
er FU-IÆK's grundindstilling, at det fortsat bør være obligatorisk, så kommunikationslinjen vedr. forskning ikke bliver brudt.

8.

Evt.
Diskussion af BFI – fra ikke-registrerede til registrerede tidsskrifter - er udsat til
januar-mødet.
Der blev spurgt, om besparelsessituationen betyder, at det ikke længere er muligt
at tage på internat med et forskningsprogram. NL sagde, at han har været nødt til
at lukke ned for alle haner, og at der derfor lige nu gives afslag til eksternater
mhp. at konvertere dem til heldagsmøder afholdt på AU. Efterhånden som et
overblik begynder at indfinde sig, må vi tage situationen op til overvejelse igen.
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