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SCIENCE AND TECHNOLOGY  
AARHUS UNIVERSITET 

Møde den 26. juni 2019, 16.15 - 18.30 
Aarhus, Ny Munkegade 120, 1520-737 (Sky Lounge) 
Akademisk Råd 
 
Deltagere: Marit-Solveig Seidenkrantz – formand (MSS/GEO), Lars H. Andersen (LHA/konst. dekan),  Inge 

S. Fomsgaard (ISF/AGRO), Charlotte Lauridsen (CLA/ANIS), Björn Andresen (BJA/ASE), Morten Tune 

Strandberg (MTS/BIOS), Tobias Wang (TWA/BIOS), Olav W. Bertelsen (OWB/CS), Hanne Lakkenborg Kri-

stensen (HLM/FOOD), Rikke Louise Meyer (RLM/iNANO+BiRC), Johan P. Hansen (JPH/MATH), Peter Bal-

ling (PBA/PHYS), Lizzi K. Stausgaard (LKS/ENVS-TAP), Dorthe Haagen Nielsen (DHN/CS-TAP), Noor De 

Jong (NDJ/MBG-TAP), Niklas Stoyan Hornbæk Knoth (NSHK/stud.), Rasmus Burlund Fink (RBF/stud.), Ma-

ja Lermark Schøn (MLS/stud., suppl.), Else Ling Andersen (ELA/stud.), Marianne F. Løyche (MFL/DKN), Ni-

els Damgaard Hansen (NDH/ADM) 

Afbud: Line Ochelka (LO/stud.), Anne Jensen (AJ/ENVS), Ditlev Egeskov Brodersen (DEB/MBG), Bo 

Brummerstedt Iversen (BBI/CHEM), Henrik Karstoft (HK/ENG) 

eferent: Kia Sofie Abildtrup (KSA/DKN) 

Gæst: -- 

Referat (udkast)  

 
Kl. 16.15–16.20 (5 min.) 
1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde (bilag) 
MSS bød velkomment til mødet og til Morten Tune Strandberg, som deltog for 
første gang som suppleant for Annette Baattrup-Pedersen.  
 
Dagsorden og referat fra sidste møde blev godkendt.  
 
Kl. 16.20 –16.50 (30 min.) 
2. Høring om initiativer vedr. forskningsfrihed (bilag) 
 
MSS indledte punktet med en gennemgang af processen om initiativerne vedr. 
forskningsfrihed og en præsentation af, hvilket system der findes på AU i dag 
og hvordan det ifølge forslaget vil se ud i fremtiden. Forslaget omfatter ændrin-
ger i både struktur og opgaver. Der lægges op til, at spørgsmål om forsknings-
frihed som noget nyt håndteres i den eksisterende struktur af rådgivere og ud-
valg. 
 
Der var enighed i rådet om, at det er et vigtigt emne, som bør være genstand for 
en bred dialog på AU. Blandt andet bør institutterne være en del af drøftelsen 
med henblik på at få alle relevante input, men også for at sikre at kendskabet til 
politik og regler udbredes mest muligt og dermed også vil blive taget i brug i 
praksis. 
 
Rådet bemærkede, at der er i materialet er lagt op til, at de nye initiativer til 
styrkelse af forskningsfriheden tænkes sammen med det eksisterende system 
omkring ansvarlig forskningspraksis på AU, herunder praksisudvalget og råd-
giverfunktionen. Der var opbakning i rådet til denne model, men rådet under-
stregede samtidig, at der er behov for en stærk kommunikationsindsats i for-
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 bindelse med implementeringen. Det er vigtigt, at det bliver synliggjort, at sy-
stemet fremover vil varetage en ny opgave omkring forskningsfrihed.  
 
Rådet bemærkede samtidig, at man i materiale ikke længere bruger betegnel-
sen ”forskningsambassadør”. Rådet kan acceptere betegnelsen rådgiver, men 
det er vigtigt, at der kommunikeres tydeligt omkring de to rådgivere, hvem de 
er, og hvem man kan henvender sig til ved hvilke sager. Endelig bør det tyde-
liggøres, at der er en grundlæggende forskel på spørgsmål om forskningsfrihed 
og spørgsmål om ansvarlig forskningspraksis, selvom det varetages i samme sy-
stem. 
 
I forhold til ”Politik for forskningsintegritet, forskningsfrihed og ansvarlig 
forsknings-praksis ved Aarhus Universitet”, bemærkede rådet, at de retnings-
linjer vedr. datahåndtering, der er beskrevet i afsnit 3.2, punkt 2, lægger op til 
en meget bred åben adgang til forskningsmateriale, hvor det samtidig er uklart 
hvilket materiale, der er omfattet. Rådet opfordrede til, at man her bliver mere 
specifik i forhold til, hvad der er åben adgang til. Desuden opfordrede rådet til, 
at man i forbindelse med punkt 4 i afsnit 3.2 overvejer, hvordan man skal 
håndtere rettigheder til data og åbenhed i forbindelse med jobskifte, ikke 
mindst i forhold til de mange midlertidigt ansatte, der evt. først publicerer på 
baggrund af data efter deres ansættelse på AU er ophørt. Punktet bør også 
overvejes i forhold til normerne for intellektuelt ejerskab. 
 
Rådet bemyndigede MSS til at lave et samlet svar på baggrund af rådets kom-
mentarer. 
 
Kl. 16.50 – 17.20 (30 min.) 
3. Deling af fakultetet (bilag) 
 
a. Status 
LHA orienterede om status på delingsprocessen. Bestyrelsen godkendte den 
faglige deling af fakultetet på sit møde den 7. juni. Nu bliver der taget fat på den 
videre proces. I forbindelse med høringen er der kommet mange kommentarer 
til de foreslåede fakultetsnavne, som på den baggrund bliver taget op til drøf-
telse igen. Der bliver nedsat en række arbejdsgrupper i forhold til administrati-
onen ved delingen, ligesom arbejdsgruppen vedr. økonomi arbejder videre.  
Der skal også kigges på studienævnsstrukturen, som det bl.a. var ønsket fra 
Akademisk Råd. Desuden skal der ses nærmere på forskeruddannelsesområdet 
og ST Learning Lab. Der er endnu ikke fastlagt processer for dette arbejde. Der 
vil snarest blive slået to dekanstillinger op. 
 
Rådet tog orienteringen til efterretning, dog med den bemærkning, at man i ar-
bejdet med administrationen bør have fokus på at undgå dobbeltadministrati-
on. 
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 b. Akademisk Råd efter delingen 
MSS orienterede om, at der er lagt op til, at der skal dannes to nye akademiske 
råd efter delingen – et for hvert af de to nye fakulteter. Da der snart skal igang-
sættes valgprocedurer på AU, har fakultetsledelsen dog foreslået, at det nuvæ-
rende akademiske råd fortsætter i en overgangsperiode frem til 31. januar 2021 
med deltagelse af de to nye dekaner. Det vil betyde, at der kun afholdes valg til 
studenterrepræsentanter dette efterår. 
 
Rådet drøftede forslaget, som man kunne se både fordele og ulemper ved. På 
den ene side vil det give kontinuitet i arbejdet og give en god opstart for samar-
bejde mellem de to nye fakulteter. På den anden side kan det give uklarheder i 
forhold til opgavevaretagelse og en længere indfasningsperiode for de nye fa-
kulteter.  
 
På baggrund af drøftelsen stemte rådet om tre mulige scenarier. Der var flertal 
for den model, hvor det nuværende råd fortsætter frem til udgangen af januar 
2021 med deltagelse af begge dekaner, men at der samtidig oprettes et under-
udvalg for hvert af de to nye fakulteter. MSS vil fortsætte som formand for det 
samlede råd og fungere som formand for det ene underudvalg (”Science”). Der 
skal udpeges en formand for det andet underudvalg (”Technology”), som sam-
tidig kan fungere som næstformand for det fælles akademiske råd. Rådet vil ta-
ge stilling til spørgsmålet på sit møde den 19. september. Rådsmedlemmer som 
vil komme til at høre til ”Technology” kan melde forslag til kandidater til MSS 
senest den 16. september. 
 
Kl. 17.20 – 17.35 (15 min.) 
4. Økonomi 

a. Regnskab 2018 (bilag) 
b. ØR1 (bilag) 

 
LHA gav et kort overblik over regnskab 2018, hvor der er et overskud på ST på 
ca. 14 mio. kr. Disse midler indgår i fakultetets opsparing. ST har budgetteret 
med et merforbrug på 15 mio. kr. i 2019. LHA henviste til bilagsmaterialet for 
tal for de enkelte institutter, både i forhold regnskab 2018 og ØR1. 
 
Rådet havde efterspurgt en gennemgang af inddækningen af driftsudgifter og 
overhead i institutternes budgetter. LHA gennemgik et regneeksempel for at vi-
se, hvordan det fungerer. Rådet takkede for gennemgangen og opfordrede til at 
man laver mere klar formidling omkring dette på fakultetet, f.eks. gennem en 
video, da der er mange medarbejdere, der ikke forstår inddækningen. 
 
Kl. 17.35 – 17.55 (20 min.) 
5. Normer for rekruttering (bilag) 
 
MSS indledte punktet vedr. den første opfølgning på de fælles normer rekrutte-
ring. Det går ikke lige godt på alle områder. Bl.a. er der for mange stillinger 
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 med for få kvalificerede ansøgere, og der skal meget gerne ske en fremgang i 
rekrutteringen både hvad angår kvinder og internationale ansøgere.  
 
Rådet drøftede erfaringer og mulige indsatser. Der var blandede erfaringer i 
rådet med opslag og antal ansøgere. Blandt andet har man på flere institutter 
gjort et stort arbejde med søgekomitéer, men ofte viser det sig at være svært at 
få kvalificerede kandidater til at flytte til Danmark. Der var også erfaringer, 
som viser, at områder med stærke forskningsmiljøer får flere ansøgere, fordi de 
er synlige internationalt. Det blev foreslået, at de rigtig dygtige bliver sendt til 
de bedste forskergrupper internationalt, hvorefter vi så kan rekruttere dem. De 
blev desuden fremført, at flere internationale konferencer ved universitetet kan 
give større synlighed og vise at vi har rigtig stærke miljøer. 
  
Rådet besluttede, at henstille til Udvalget for Forskning og Eksternt samarbej-
de, at man fremover følger op på Normer for rekruttering og Flere kvinder i 
forskning på samme tid. 
 
Kl. 17.55 – 17.05 (10 min.) 
6. Forberedelse af formændenes møder med hhv. universitetsledelsen og be-

styrelsen, herunder udkast til årsrapport (bilag) 
 
MSS orienterede om, at det årlige møde mellem formændene for de akademisk 
råd og universitetsledelsen finder sted den 28. august. Der er udsendt udkast til 
årsrapport, som vil blive opdateret efter dagens møde og som vil ligeledes vil 
blive brugt i forbindelse med formændenes møde med bestyrelsen, som i år af-
holdes den 13. december. Rådet havde ikke bemærkninger til årsrapporten. 
 
Kl. 18.05–18.10 (5 min.) 
7. Ph.d. grader siden sidst (bilag) 
 
I henhold til aftalte procedurer blev givet status på tildelte grader. Der er blevet 
tildelt i alt 33 ph.d.-grader siden sidst. Rådet havde ingen kommentarer. 
 
Kl. 18.10 – 18.20 (10 min.) 
8. Orientering fra formand og dekan 
 
a. Status for program og temaer for de akademiske råds fælles seminar: 
MSS informerede om, at formændene for de akademiske råd overvejer temaet 
bæredygtighed på AU som muligt tema både for mødet med bestyrelsen og for 
de akademiske råds fælles seminar i september. Derudover var der indkommet 
forslag fra PBA om et tema med fokus på en strategi for interfakultært samar-
bejde, som bl.a. kunne gøre det lettere for de studerende at tage fag på tværs, 
og som evt. kan kobles med temaet om bærdygtighed. Der var opbakning i rå-
det til at arbejde videre med temaet. Eventuelle skriftlige forslag kan sendes til 
MSS.   
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b. Status på AU-strategi 
LHA orienterede om, at bestyrelsen nu har godkendt universitetsledelsens for-
slag til AU strategi, som institutterne har meldt initiativer ind til. Strategien 
skal føres ud i livet på institutniveau. De prioriterede områder er: interdiscipli-
naritet, efter- og videreuddannelse samt videnoverførsel til samfundet.  
 
c. Status på evalueringen af forskningsaktiviteter på ST 
LHA redegjorde for status på evalueringsprocessen på ST. Alle evalueringerne 
er nu gennemført, herunder har institutterne udarbejdet selvevalueringsrap-
porter og haft besøg af internationale paneler. Resultaterne skal bl.a. danne ba-
sis for strategier på institutniveau. 
 
Kl. 18.20–18.20 
9. Meddelelser 

a. Nedsættelse af diversitets-/ligestillingsudvalg på ST (bilag) 
b. ST kvalitetspolitik for forskningsbaseret myndighedsrådgivning (bilag) 
c. Bæredygtighedsstrategi på AU 

(https://medarbejdere.au.dk/baeredygtighed/organisering/) 
d. Videnskabernes Selskab: Hvidbog om fri forskning 

(https://www.royalacademy.dk/da/Aktuelt/Aarsmode-2019) 
e. Fremtidens meritering - Afrapportering og anbefalinger fra udvalget 

for bedre meritering i dansk forskning 
(https://ufm.dk/publikationer/2019/fremtidens-meritering) 

f. Karrierer i forskningen – rapport fra Danmarks Forsknings- og Inno-
vationspolitiske Råd (DFiR) 
(https://ufm.dk/publikationer/2019/karrierer-i-forskningen) 

 
Rådet tog meddelelserne til efterretning og opfordrede til at rapporten vedr. 
fremtidens meritering blev taget op til nærmere drøftelse på et senere møde i 
rådet. 
 
Kl. 18.20–18.30 (10 min.) 
10. Eventuelt, herunder næste møde 
 
MSS orienterede om, at til næste møde den 19. september vil dagsorden og 
mødemateriale blive sendt ud via Prepare. Sekretariatet sender nærmere in-
formation ud i god tid inden mødet. Sekretariatet afklarer, om de studerende 
kan komme på systemet. Hvis ikke vil de få tilsendt dagsordenen som pdf. 
 
MSS orienterede om, at indkaldelse af indstillinger til æresdoktorater vil blive 
sendt ud en af de nærmeste dage. ST skal i år indstille to kandidater (én kvinde 
og én mand) for hvert af de to nye fakulteter. Rådets medlemmer opfordres til 
at gøre en aktiv indsats for at sikre et tilstrækkeligt antal kandidater. 
 
Næste møde finder sted den 19. september 2019. Det fælles seminar for de aka-
demiske råd finder sted på Sandbjerg den 26.-27. september på Sandbjerg.  

https://medarbejdere.au.dk/baeredygtighed/organisering/
https://www.royalacademy.dk/da/Aktuelt/Aarsmode-2019
https://ufm.dk/publikationer/2019/fremtidens-meritering
https://ufm.dk/publikationer/2019/karrierer-i-forskningen

