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Møde den: 4. april 2022 kl. 14.00-16.00 
Mødelokale på 6. etage i bygning 1350 
Akademisk Råd 
 
 
Til stede: Anders Mengers Andersen, Anna Piil Damm, Anne Bøllingtoft, Anne Mette Kjær, Christian 
Tang Lystbæk, Ditte Linnet Gotborg Hansen, Juliane Möllmann, Karin Vinding, Katharina Haffner An-
kerstjerne, Kathrine Haahr Knudsen, Klaus G. Grunert, Merete Elmann, Nanna Holmegaard Andersen, 
Osman Skjold Kingo (formand), Palle Bo Madsen, Niels Mejlgaard (prodekan), Rune Stubager, Sarah 
Kjøller Christensen, Thomas Pallesen (dekan). 
Fraværende: Bagga Bjerge, Carsten Tanggaard, Lars Bækgaard, Morten Rask (prodekan), Michael H. 
Jensen, Søren Arvig Verdoner 
Endvidere deltog: Anja Sandholt Hald (referent).  
 
 

Referat 

 
1. Godkendelse af referat 

Akademisk Råd godkendte referatet af møde i Akademisk Råd den 7. februar 2022 uden be-
mærkninger.  

 
2. Orientering 

Formanden:  
• Forpersonkredsens møder med rektor 

o AU – konflikten i Ukraine 
Det er besluttet at al institutionel samarbejde med Rusland er indstillet. Indivi-
duel eller privat samarbejde er ikke indstillet på nuværende tidspunkt.  

o Reformkommission  
Reformkommissionen med Nina Smith som formand, forventes at udkomme 
med en rapport i april 2022. Kommissionen kigger blandt andet på behov for 
reformer på uddannelsesområdet. Formanden opfordrede medlemmerne til at 
holde øje hermed kommissionens forestående rapport(er). Det vil efterføl-
gende vurderes om elementer af rapporten skal drøftes i rådet.  
Rapporten forventes at indeholde forslag om, at flere kandidatuddannelser 
skal være 1-årige, særligt på det tørre område, livslang efter- og videreuddan-
nelse og at kandidatuddannelserne skal være lånefinansieret.  

 
• Aktindsigt i Akademisk Råds høringssvar vedrørende papiret om ytringsfrihed.  

Formanden orienterede om, at Omnibus har fået aktindsigt i rådets høringssvar til papi-
ret om ytringsfrihed.  
Rådets høringssvar vil fremadrettet blive lagt på hjemmesiden.  
 

• AU’s politik for forskningsintegritet, forskningsfrihed og ansvarlig forskningspraksis 
På rådets møde den 7. juni 2021, fik rådet forelagt en udtalelse fra Udvalget til Beskyt-
telse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA). UBVA var blevet kontaktet af en professor på 
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Aarhus BSS, som ønskede UBVA’s vurdering af formuleringer omkring forskeres ejer-
skab til data i AU’s politik for forskningsintegritet, forskningsfrihed og ansvarlig forsk-
ningspraksis. På baggrund af drøftelserne i rådet, var der opbakning til at sende udtalel-
sen fra UBVA videre til Universitetsledelsens Stab med opfordring til at genoverveje for-
muleringerne. Dette skete den 13. juni 2021.  
 
Der er siden den 13. juni flere gang blevet efterspurgt en tilbagemelding, som imidlertid 
ikke har været klar. Der forventes at være en tilbagemelding til rådets møde den 7. juni 
2022.  
 

• Status på implementering af handleplan for ligestilling og diversitet 
Punktet er udsat til næste møde, da den årlige opfølgning for 2021 pt. pågår med frist 
for indmelding den 16. maj 2022. Status for 2021 forventes derfor klar til mødet den 7. 
juni 2022. 

 
Dekanen:  
• Udflytningsaftalen 

Der er indgået en politisk aftale om udmøntning af udflytningsaftalen om videregående 
uddannelser. I efteråret 2021 blev de videregående uddannelsesinstitutioner bedt om 
at byde ind med forslag til udflytning/reduktion af 5-10% af studiepladserne. Aarhus 
BSS bød ind med forslag til udflytning/reduktion på 6,4%. Med den politiske aftale er 
forslaget accepteret, og der kommer derfor ikke en runde 2.  
 
Der skal nu udarbejdes en indfasningsplan, hvor institutter har til udgangen af april 
2022 til at komme med input hertil. Herefter igangsættes arbejdet med at træffe be-
slutning om, hvordan implementeringen økonomisk og organisatorisk skal foretages.  
 
Dekanatet udsender i løbet af ugen en mail til de berørte medarbejdere på BTECH og 
MGMT og derefter informeres de øvrige institutter.  
 

• Status campus 2.0 
I tillæg til de eksisterende aftaler om fordeling af lokaler i Universitetsbyen, er der frigi-
vet yderligere lokaler til Aarhus BSS, som oprindelig var tiltænkt Arts. I disse lokaler er 
det planen, at blandt andet den studenterrettede del af administrationen skal flytte til, 
således at de uddannelsesrettet aktiviteter samles. De administrative enheder der pt. er 
lokaliseret i Tåsingegade flytter ud, og dermed vil der også blive kigget på en optimeret 
anvendelse af hele det Nordøstre hjørne. Der er første spadestik til igangsættelsen den 
20. april, og planlagt indflytning i 2025.  
Institut for økonomi og Institut for Virksomhedsledelse skal som tidligere aftalt fortsat 
flytte fra Fuglesangsalle til Universitetsbyen.  

 
3. Arbejde med research data management, Open Science og ansvarlig forskningspraksis  

Prodekanen for forskning har de seneste par måneder overvejet, hvordan arbejdet med re-
search data management, Open Science og ansvarlig forskningspraksis kan gribes mere sy-
stematisk an. Emnet har været drøftet på både FISU/RDM udvalgsmøde, i Forskningsudval-
get og senest i Fakultetsledelsen. Drøftelserne i de nævnte fora har vedrørt de krav der stilles 
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til forskningen, herunder særligt GDPR udfordring mv. Vurderingen er, at der ikke på alle om-
råder er en hensigtsmæssig organisering af understøttelsen. Herudover er der nye krav fra 
funding institutioner til Open Science og krav om etiske godkendelser.  
 
Det stiller store krav til forskerne, og forventningen er, at udfordringerne i et vist omfang lø-
ses decentralt på institutterne og i de faglige miljøer, hvilket også er hensigtsmæssigt for 
dele heraf. Eksempelvis pågår der pt. et arbejde med at sikre mulighed for overførsel af data 
til usikre 3. lande, hvor der blandt andet skal laves faglige vurderinger om krav til pseudony-
misering.  
 
Selv om nogle opgaver kræver specifikke vurderinger, er det vurderingen, at der også kan 
etableres fælles fakultets løsninger. Derfor har Fakultetsledelsens besluttet at nedsætte en 
Task Force der skal kigge på udfordringer ved datamanagement arbejdet, og som skal tage 
udgangspunkt i forskernes bruger-rejse for forskningsprojekter.  
 
Task Forcen kommer til at bestå af repræsentanter for forskerne, data managerne, BSS IT og 
biblioteket.  
 
Medlemmer af rådet gav opbakning til arbejdet. Et medlem opfordrede til etablering af en 
fælles indgang for forskerne til administrativ understøttelse. Herudover nævnte medlemmet 
en række udfordringer, blandt andet manglende standardiseret skabeloner til ensartet pro-
jekter, tidsforbruget ved indgåelse af aftaler, survey forskning og systemerne hertil. 
 
Et medlem nævnte udfordringer ved Open Access publicering, som ikke altid er muligt, da 
OA-publicering koster penge, som institutterne ikke altid har afsat midler til. Prodekanen 
svarede, at han er tilhænger af den danske model med køb af fælles licenser. Udfordringen 
vil dog tages med i arbejdet i Task Forcen.  
 
Et andet medlem opfordrede til udvikling af templates der sikrer overholdelse af GDPR og 
Etiske godkendelser. Samtidig blev der opfordret til, at der ved etiske godkendelser også ta-
ges højde for samfundsvidenskabelige forskning og ikke kun sundhedsvidenskabelig forsk-
ning. Et medlem der også er medlem af AU’s forskningsetiske komite oplyste, at de hensyn 
tages allerede. Prodekanen bekræftede endvidere, at etisk godkendelse også er tænkt ind i 
Task Forcens arbejde.  
 

4. Status på implementering af Klimastrategien  
Dekanen kunne i tillæg til den inkluderede status oplyse, at ”Energispringsprojektet” som 
Aarhus BSS deltager i, stadig pågår. Aarhus BSS er i gang med at bench marke med andre del-
tagere. Denne del vil snart være tilendebragt, hvorefter der vil være en vurdering af projek-
tet og en dialog med brugerne af bygningerne om, hvordan der kan foretages ændringer der 
mindsker klimabelastningen.  
 
De studerende spurgte ind til status for affaldssortering, som ifølge statussen afventer et ud-
bud. Det er efter mødet oplyst, at udbuddet forventes offentliggjort i efteråret 2022, med 
kontraktstart tidligst primo 2023.  
 

Kommenterede [PBM1]: Jeg vil foretrække, at denne 
sætning udgår.  
Der slås en åben dør ind, eftersom det, der opfordres til, alle-
rede er en realitet (hvilket jeg – iført en usynlig formandska-
sket fra Forskningsetisk Komité – forsøgte at sige på mødet).  
Hvis sætningen står uimodsagt, kan den efterlade et forkert 
indtryk af, hvordan og efter hvilke kriterier etiske godkendelser 
i dag rent faktisk gives.  
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På baggrund af flere konkrete spørgsmål til den modtaget status, blev det aftalt, at punktet 
sættes på dagsordenen til det kommende møde, og den tekniske chef for Aarhus BSS invite-
res med.  
 
Det blev aftalt, at rådet fremover skal have en årlig status på klimaindsatsen på et møde i 
april/maj måned. 
 
Et medlem nævnte, at der også kunne være overvejelser om mulighed for hybride mødeaf-
holdelse, for de medlemmer der arbejder på andre lokaliteter end i Aarhus.  
 

5. Emner for AU Prisopgaver 2023 
Aarhus Universitet udskriver hvert år et antal prisopgaver. Der er indhentet forslag fra fakul-
tetets institutter, som skal forelægges Akademisk Råd til kommentering. Herefter træffer de-
kanen beslutning om, hvilke prisopgaver der skal udskrives.  
Fra institutterne er modtaget et forslag prisopgave:  
Juridisk Institut: 
• ”Magtadskillelse”.  
 
Akademisk Råd støttede det indkomne forslag til prisopgave. 
 
Et medlem foreslog, at det præciseres på hjemmesiden, at det er indstilling af emner og ikke 
egentlige problemformuleringer der skal indsendes.  
 
Formanden nævnte, at han vil drøfte med de øvrige forpersoner hvad baggrunden for Aka-
demisk Råds inddragelse i processen er.  

 
6. Eventuel kommunikation fra mødet til Universitetsledelsen 

Intet. 
 

7. Eventuelt 
Hvor Ph.d.-studerende får jobs efter endt uddannelse 
Et medlem ønskede at høre, om der findes statistikker over, hvor de ph.d.-studerende får job 
efter endt uddannelse. Medlemmet vi gerne undersøge, hvordan fordelingen er på den der 
henholdsvis ansættes på Aarhus Universitet, andre danske universiteter, udenlandske uni-
versiteter, ministerier, virksomheder osv.  
Statistikken vil gerne bruges på en drøftelse af, om budgettet til at uddanne ph.d.-stude-
rende anvendes optimalt.  
Statistikkerne kan findes her  
https://phd.au.dk/strategy-and-collaboration/employment-studies-for-phd-graduates  
Der er ligeledes lavet et notat for så vidt angår de ph.d.-studerende der ikke har svaret. No-
tatet vedhæftes.   
 
Prodekanen for forskning svarede, at ph.d.-skolen i vinters har været igennem både en inter-
national evaluering og en lokal ph.d.-evaluering. Som opfølgning herpå arbejdes der på en 
handleplan. Handleplanen vil blive rundsendt når den er endelig. 
Evaluering fra det internationale panel kan læses her 

https://phd.au.dk/strategy-and-collaboration/employment-studies-for-phd-graduates
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https://bss.au.dk/en/research/phd/profile/evaluation-of-aarhus-bss-graduate-school  
 
 
Gensidig orientering om medlemmers inddragelse af baglandet 
Formanden spurgte, hvordan de enkelte medlemmer inddrager deres bagland forud for et 
møde i Akademisk Råd.  
Tilbagemeldingerne på mødet viste, at medlemmerne anvender forskellige metoder for de-
res arbejde i rådet. 
Formanden opfordrede medlemmerne til at overveje, hvordan de i deres arbejde kan bi-
drage til at gøre rådet mere synligt.  
 
 
Mødet sluttede kl. 15.40 

https://bss.au.dk/en/research/phd/profile/evaluation-of-aarhus-bss-graduate-school

