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Møde den: 16. december 2019 kl. 14.00-16.00 

Fuglesangs Allé 4, bygning 2630, K101 

Akademisk Råd 

 

 
Til stede: Anne Bøllingtoft, Bagga Bjerge, Birte Asmuß, Karin Hørup, Karin Vinding, Klaus G. Grunert, 

Lars Thorup Larsen, Linda Andersen, Michael H. Jensen, Nicolai Toftdal Thomsen, Osman Skjold Kingo 

(formand), Poul Erik Borg, Rebecca Risbjerg Nørgaard, Stefan Boye, Per Baltzer Overgaard (prode-

kan). 

Fraværende: Palle Bo Madsen, Carsten Tanggaard, Christian Pedersen, Filip Strunge Steffensen, Line 

Egtoft Jensen, Lotte Bøgh Andersen, Mille Petersen, Sanne Wøhlk, Thomas Pallesen (dekan), Per An-

dersen (prodekan). 

Endvidere deltog: Anja Sandholt Hald (referent).  

 

 

Referat 

1. Godkendelse af referat 

Akademisk Råd godkendte referatet af møde i Akademisk Råd den 28. oktober 2019 uden 

bemærkninger. 

 

2. Orientering 

Formanden:  

 Dødsfald af Akademisk Rådsmedlem 

Formanden orienterede rådet om, at rådsmedlem Simon Torp gik bort i efteråret.   

 

 Orientering fra Akademisk Råds formandsforsamling deltagelse på bestyrelsesmøde 

den 13. december. 

Formandsforsamlingen deltager hvert år på et bestyrelsesmøde, hvor de gennemgår 

emner som de enkelte Akademiske Råd har været optaget af. Herudover tager de 

nogle generelle emnerop, som alle rådene har fokus på. I år har det været forsk-

ningsfrihed, bæredygtighed og diversitet. Medlemmerne kan læse mere i de med-

sendte rapporter.  

 

Bestyrelsesformanden spurgte til rådenes rolle i forhold til at få budskab om for-

skers forpligtigelser i forhold til ansvarlig forskningspraksis ud til forskerne. Bestyrel-

sen ser gerne at rådene deltager i at holde fokus og opmærksomhed på forskernes 

forpligtigelser.  

Formændene nævnte, at der er meget forskellige arbejdsvilkår for forskerne på 

tværs af fakulteterne og institutterne. Det er dog et vigtigt fokus, hvorfor Akademisk 

Råd på Aarhus BSS har besluttet at tage det op løbende. Akademisk Råd kan her væ-

re med til at spille en vigtig rolle.  

 

 Redaktionskomitéen for Omnibus 
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Punktet er alene sat på dagsordenen til orientering på dette mødet. Det bliver sat 

på dagsordenen til det første møde i 2020. Medlemmerne bedes derfor allerede nu 

overveje mulige kandidater.  

 Professor Anne Skorkjær Binderkrantz, Institut for Statskundskab er valgt til univer-

sitetets bestyrelse. 

Formanden orienteret om, at Anne Skorkjær Binderkrantz er blevet valgt til besty-

relsen. Formanden takker for den indsats medlemmerne måtte have lagt i at få de 

videnskabelige medarbejdere til at bruge deres demokratiske stemme.   

 

Der blev ligeledes orienteret om, at en af de studerende der er valgt til bestyrelsen 

er fra Institut for Statskundskab.  

 

 Tak til de rådsmedlemmer der stopper i rådet den 31. januar 2020. 

Da det er sidste møde i indeværende valgperiode, takkede formanden de afgående 

medlemmer for deres indsats i det forgangne år, og for det positive samarbejde.  

 

Formanden orienterede om, at han havde inviteret de nye studerende der er valgt 

ind i rådet, til et opstartsmøde, så han kan orientere dem om arbejdet i rådet.  

 

Dekanen 

 Finansloven og budget 2020 

Finansloven gik heldigvis som man håbede. Det forhøjede STÅ-taxameter blev fast-

holdt i 3 år, og 2% omprioriteringsbidraget bortfaldt.  

 

3. Udpegning af rådgiver til ansvarlig forskningspraksis og forskningsfrihed 

Jesper Schneider er indstillet af Institut for Statskundskab. Han forsker i forskningspolitik 

herunder også forskningsfrihed.  

PBO: Supplerede med, at Jesper Schneider også er hovedansvarlig for udviklingen af kur-

sus om ansvarlig forskningspraksis og forskningsfrihed til de ph.d.-studerende, og også 

er involveret i et lignende kursus der skal udvikles til forskere.  

Rådet tiltrådte forslaget og udpegede dermed Jesper Schneider som ny rådgiver.  

 

 

4. Aarhus BSS budget 2020 

Der er budgetteret med et lille minus, hvilket er i overensstemmelse med bestyrelsens 

beslutning.  

ST skal deles i to fakulteter S og T. Delingen kommer til at koste noget, og universitetsle-

delsen har besluttet, at de øvrige fakulteter skal yde et lån til S og T, da der ikke har væ-

ret afsat midler til opdelingen. De frie midler som Aarhus BSS normalt har, og som place-

res i dekanens pulje, er derfor for 2020 stort set disponeret til dette lån.  

Herudover er der en formodning om, at hjemtaget af frie midler vil stige.  

 

Medlem af rådet spurgte til, om det kan forventes, at de lånte midler kommer retur til 

Aarhus BSS. PBO svarede, at det måtte man forvente. 
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Der blev ligeledes spurgt til, hvorfor forlængelsen mon kun er 3 år, og ikke i hele den 4 

årige valgperiode, og om der stadig er politiske overvejelser om at afskaffe taxametersy-

stemet, som det var for nogle år tilbage. PBO svarede, at taxametersystemet jo blev la-

vet om for nogle år siden, men intet tyder på at det vil blive afskaffet.  

 
5. Opdatering af Forretningsorden 

Akademisk Råd godkendte opdateringen af forretningsordenen.   

6. Mødeplan 2020 

Akademisk Råd godkendte den foreslåede mødeplan for 2020. 

 

7. Orientering fra de tværgående udvalg/prodekanerne 

Intet.  

 

8. Eventuel kommunikation fra mødet til Universitetsledelsen 

Intet. 
 

9. Eventuelt 

Der blev spurgt til Aarhus Universitets klimaregnskab, som universitetet ifølge Facebook vil 

fremlægge. Der er ikke kendskab til klimaregnskabet, men AU’s nye klimastrategi vil blive sat 

på dagsordenen til det første møde i 2020. 

 

Mødet sluttede kl. 14.35 


