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Møde den: 1. april – kl. 13.00-14.30 
Forskerhuset 1586, lokale 114 
Forskningsudvalgsmøde 
 
Til stede: Birgit Eriksson (BE), Søren Pold (SP), Hanne Bruun (HB), Ole Togeby (OT), 
Hans Lauge Hansen (HH), Jacob Lund (JL), Sten Vikner (SV), Per Stounbjerg (PS), 
Henrik Skov Nielsen (HN), Karen-Margrethe Simonsen (KMS), Merete Birkelund (MB), 
Anders Albrechtslund (AA), Henrik Skov Nielsen (HN), Katrine Solvang (KS/ref) 
Fraværende: Steen Bille Jørgensen (SJ), Anne Marit Waade (AW), Ole Togeby (OT), 
Tine Arsinevici (TA), 

 

 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 

2. Godkendelse af referat  
Godkendt 

 
3. Forskningsprogramansøgninger 

PS oplyste om, at han har været gennem de indkomne forskningsprogramansøg-
ninger, og at institutforum har rådgivet ham i forhold til valg af programmer og 
den videre proces. Der er 5 programmer, som på ansøgningstidspunktet havde 
den nødvendige størrelse og dertil en god fordeling af senior- og junior-VIP. Der-
udover er der seks programmer, som alle repræsenterer spændende områder, 
men hvor de i forhold til en repræsentation i forskningsudvalget synes lidt for 
små. Det blev aftalt, at de foreslåede forskningsprogramledere fra de seks pro-
grammer skulle indkaldes til et møde, hvor man i fællesskab vil forsøge at lande 
en endelig forskningsorganisering. Inden mødet vil de blive bedt om at kvalitets-
sikre deres lister, så det står klart, hvilke medlemmer der ønsker primærtilknyt-
ning til programmet, for at sikre, at alle har givet tilsagn om deltagelse. Derud-
over vil det også skulle indgå i overvejelserne, om man evt. kunne gå sammen på 
tværs for at sikre repræsentation i forskningsudvalget. Et pejlemærke i forhold til 
et tilstrækkeligt medlemsantal for at opnå repræsentation vil være i størrelsesor-
denen 15 deltagere, herunder 8-10 senior-VIP (alle ansat på IKK; et mindre antal 
senior-VIP kan i nogle tilfælde opvejes af et endnu større antal juniorer). Det vil 
også være muligt at overveje alternative organisationsformer, som f.eks. netværk, 
enhed eller center, hvor man stadig vil kunne søge støtte på instituttet til sine ak-
tiviteter. Der vil snarest i en særskilt runde blive indkaldt aktivitetsbaserede øn-
sker om driftsstøtte til forskergrupper/-enheder, programmer og centre.  
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4. Forsk2025 
Udvalget diskuterede på baggrund af det udleverede materiale mulige temaer, som 
kunne meldes ind til Styrelsen for Forskning og Innovation til arbejdet med 
FORSK2025. Der var enighed om, at det vil være nyttigt at samarbejde med de andre 
danske universiteter om et fælles indspil, og at det er vigtigt, at humanistisk forskning 
bliver synligt i FORSK2025. Udvalget endte med at blive enige om, at der skulle ar-
bejdes videre med følgende temaer: 

• Migration and Cultural Memory (evt. Narrativity) 
• Participatory citizenship (innovation and creativity)  
• Future Technologies – forslag til skribent Søren Pold)  
 

5. Proces og politik for forskningscentre på instituttet 
Centerpolitikken har været hørt i både forskningsudvalg og på institutforum. Siden 
udvalget blev præsenteret for notatet, er der tilføjet et punkt om gensidig oriente-
ringspligt på fakultetsniveau, og at det kun bliver muligt at søge to gange om året. 
Ansøgningerne vil dog løbende blive behandlet på instituttet, dvs. blive sendt i høring 
i både forskningsudvalg og institutforum. Derudover er forventningerne om centrets 
aktivitet tydeliggjort, og det er blevet besluttet, at kolleger med et eksisterende centre 
er underlagt samme aktivitetskrav. Det blev nævnt, at det kan synes problematisk, at 
et center skal placeres under et institut, når medlemmerne kommer fra flere institut-
ter. PS vil nævne det for fakultetsledelsen.  
 
6. Kort tilbagemelding fra studietur til Bruxelles 
KSL orienterede fra forskningskonsulenternes tur til Bruxelles, hvor der var arrange-
ret møder med parlamentsrepræsentanter og Kommissionen. 
 
7. Evt. 
Ingen kommentarer 


