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Mødedato: 26. april 2022 kl. 16:15 – 18:30 
Mødested: 1520-732 (City View) 
Mødeemne: 2. møde i Nat Akademisk Råd 2022 
 
Deltagere: Tobias Wang (TW/BIO) - formand, Kristian Pedersen (KP/dekan), Andreas 
Basse-O’Connor (ABOC/MATH), Anne Færch Nielsen (AFN/iNANO-TAP), Astrid Klingen 
(ARK/FakSek, referent – fra remote), Bo Brummerstedt Iversen (BBI/CHEM), Camilla Løn-
borg Nielsen (CLN/ph.d.-stud.), Ditlev Egeskov Brodersen (DEB/MBG), Frederik Oskar 
Graversgaard Henriksen (FOGH/stud.), Heiðrikur í Garði Mortensen (HGM, ph.d.-stud.), 
Jaco van de Pol (JPO/CS), Katrine Vasegaard (KV/PHYS-TAP), Michael Drewsen 
(MD/PHYS), Morten Teglgaard Strøe (MTS/stud.), Ole Rønø Clausen (ORC/GEO), Rikke 
Louise Meyer (RLM/iNANO+BiRC), Rune Naujokat Troelsgaard Thorsen (RNTT/stud.)  
Afbud: Marianne F. Løyche (MFL/FakSek), Claudia Scheffler (CS/MBG-TAP), Niels Dam-
gaard Hansen (NDH/ADM), N.N. (JRA) 
Gæst: Bente Skou Paulsen (BSP/AU-Jura) til pkt. 2, Lasse Bjerg (LB/Nat-Tech) økonomi 
til pkt. 3 

 
Referat 
 
Kl. 16:15 – 16:20 (5 min.) v/ TW 
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden og referat 

Bilag 1: Referatudkast fra møde d. 8. februar 

TWA bød velkommen. Dagsorden og referat blev godkendt. 
 

Kl. 16:20 – 16:45 (25 min.) v/TW 
2. AU’s whistleblowerordning 

Gæst: Bente Skou Paulsen (BSP), AU-Jura 

BSP orienterer om AU’s nye whistleblowerordning (https://medarbej-
dere.au.dk/whistleblowerordning). 

BSP præsenterede AU’s nye whistleblowerordning. Rådet drøftede bl.a. følgende 
aspekter: 

- Betydning af ordningen for de studerende, i lyset af muligheden til at indberette 
anonymt – kunne denne mulighed tydeliggøres, selvom de studerende ikke har 
samme rettigheder som ansatte og derfor ikke må opfordres til at gøre brug af in-
strumentet? BSP orienterede om et igangværende arbejde vedr. krænkende adfærd, 
der vil tage hånd om de studerendes muligheder til indberetning af sager der er 
svært af følge op på ved anonymt indberettelse. 

- Rollen af advokatfirmaet, der leverer den tekniske løsning, men ikke tager part i 
sagerne 

TW takkede BSP for hendes præsentation og forslog at følge op ang. de studerende på 
et senere tidspunkt. 

https://medarbejdere.au.dk/whistleblowerordning
https://medarbejdere.au.dk/whistleblowerordning
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Kl. 16:45 – 17:05 (20 min.) v/KP 
3. Årsafslutning 2021 

Bilag 3a: Nat resultat 2021 
Bilag 3b: Nat Regnskab 2021 (slide deck) 
Gæst: Lasse Bjerg (LB), Nat-Tech økonomi 

LB gennemgik præsentationen udsendt med mødematerialet. Rådet drøftede udfor-
dringerne i at lægge realistiske budgetter tidligt på året. Rådet aftalte fremadrettet at 
om muligt afsætte mere tid til drøftelse af økonomipunkter som årsafslutning, ØR1 og 
ØR3. TW takkede LB for gennemgangen, samt det fremsendte materiale. 

 
Kl. 17:05 – 17:25 (20 min.) v/TW 
4. Erfaringer med æresdoktorer – til brug ved indkaldelse af nye forslag 

Bilag 4: Sagsfremstilling  

Rådet bedes drøfte, hvilke uddrag/hovedpointer fra institutternes erfaringer med 
udnævnelse af æresdoktorer 2012-2019 der kan bruges til at inspirere flere gode 
forslag til æresdoktorgraden 2023 ff. 

Rådet drøftede institutternes tilbagemeldinger og konkluderede: 
- Udnævnelse af en æresdoktor kan både være en form for meritering af forskere med 

en lang og produktiv karriere og historik i samarbejde med AU, og en strategisk 
investering med forventning om øget fremtidig interaktion. 

- Der ligger værdi i æresdoktorernes synlighed både indadtil og udadtil. 

Rådet aftalte derfor at synliggøre fordelene, når institutterne inviteres til at indstille 
kandidater, fx ved at beskrive gode erfaringer med tidligere udnævnelser. Her skal der 
også lægges op til, at institutledelsen og/eller de lokale forskningsudvalg påtager sig en 
mere aktiv rolle. TW og ARK udarbejder og deler et udkast, inden mailen udsendes en 
gang i juni-måned. 

 
Kl. 17:25 – 17:35 (10 min.) v/TWA 
5. Nyt fra formanden og medlemmerne 

a. Forberedelse af Sandbjerg-seminaret v/TWA 

Rådet bedes byde ind med forslag/ønsker vedr. programmet. 

b. Kvartalsmøderne med rektor 8.3. og 19.4. v/TWA 

TWA orienterede om et muligt fokusemne til Sandbjerg seminaret, der blev drøftet ved 
anledning af sidste kvartalsmøde med rektor, nemlig planerne om en evaluering af 
forskningskvaliteten på AU. Rådet tilsluttede sig forslaget, og påpegede følgende op-
mærksomhedspunkter ift. forberedelse af seminaret:  

- Forhold mellem institutevalueringer på ST/Nat og AU’s (nye) tilgang 
- Kriterier for evaluering af forskning, der rummer forskellighed og diversitet, jf. 

diskussioner fx om DORA-principperne 
- Undervisningens rolle i evalueringen (værdi for inddragelse af de studerende) 
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Kl. 17:35 – 18:15 (40 min.) v/KP 
6. Nyt fra dekanen  

a. Ukraine/Rusland 
KP orienterede om ministerens udmelding om at universiteterne bør stoppe eventuelle 
samarbejder med institutioner i Rusland og Belarus. På NAT er det op til den enkelte 
forsker at diskutere med sin nærmeste leder, hvorvidt konkrete forskningssamarbejder 
skal fortsætte. Det står klart, at der vil opstå svære situationer for både forskere på AU 
og i Rusland/Belarus.  
KP supplerede, at AIAS lykkedes med at uddele fellowships til ukrainske forskere. 

b. Udflytningsaftalen 
KP gjorde opmærksom på, at forliget nu er indgået og at aftalen i høj grad følger AU’s 
institutionsplan. For Nat betyder det et loft for optaget frem mod 2030, og at de af Nat’s 
uddannelser, der er underlagt en ledighedsbaseret dimensionering, bliver reduceret 
svarende til det kandidatdimensioneringstal, der er for uddannelserne. Nat vil fortsætte 
sit arbejde med rekruttering og fastholdelse af studerende. 

c. Anbefalinger fra reformkommissionen 
KP introducerede kort reformkommissionen rapport offentliggjort den 6. april. Nat vil 
holde fast i 2-årige kandidatuddannelser, med argumentet at der skal være forskel på 
professionshøjskoler og universiteter. Der vil ellers komme større fokus på efter- og vi-
dereuddannelse indenfor områder hvor der kan forventes god efterspørgsel efter nye 
tilbud.  

d. Ny økonomimodel på Nat – orientering om processen 
KP orienterede om fakultetsledelsens igangværende arbejde med en ny økonomimodel. 
Der udvikles en fælles forståelse for institutternes forskelligheder, og en model, der er 
mere transparent og forudsigelig. Ambitionen er at afslutte arbejdet inden sommerferie 
for at kunne implementere modellen fra 2023. 

e. Ny stillingsstruktur og meritering af undervisning  
KP orienterede kort om AU’s igangværende arbejde med implementering af den nye 
stillingsstruktur vedr. meritering af undervisning. En implementeringsplan med ud-
gangspunkt i Danske Universiteters rammeværk har været i mundtlig høring ved fakul-
teterne. Det er aftalt, at CED orienterer om de konkrete implementeringsskridt og ud-
arbejder informationsmateriale til alle VIP. 

f. Data management 
KP introducerede den nye organisering af datamanagement på AU besluttet i UL. Fa-
kulteterne skal spille en større rolle, med en supportfunktion forskere kan henvende sig 
til. Nat er derfor i gang med at samle alle relevante kompetencer. Også fysisk data skal 
dækkes at den nye organisering. 
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g. Tematiske centre 
KP introducerede den fremtidige finansiering af centrene (fra 2023 af), som nu er blevet 
fastlagt på baggrund af centrenes evaluering. Modellen indeholder både et kontingent-
bidrag fra de involverede institutter, og bidrag fra store ekstern finansierede projekter. 
Parametrene forhandles nu med de enkelte centre.  

h. Implementering forfremmelsesprogram  
KP orienterede om status for arbejdet med forfremmelsesprogram (lektor til professor) 
på Nat. Arbejdsgruppen nedsat af fakultetsledelsen har formuleret anbefalinger ift. den 
strategiske rammesætning, RLM og DEB er medlemmer af denne gruppe. Lige før påske 
drøftede fakultetsledelsen arbejdsgruppens oplæg, og der pågår nu et arbejde med at 
færdiggøre vejledning til og kommunikation om programmet ved Nat, hvilket forventes 
afsluttet inden sommer.  

i. Internationalt samarbejde (PET-briefing og kommende URIS-anbefalinger) 
Punktet blev udskudt til et kommende møde. 

j. APV – proces for opfølgning 
Bilag 6a og b: APV-rapporter vedr. Nat 

KP kommenterede på resultater fra APV. Der er mange positive aspekter (bl.a psykolo-
gisk tryghed, behagelig omgangstone, matching af kompetencer og opgaver), men også 
forhold der kræver øget opmærksomhed (særligt stress og balance mellem opgaver og 
den tid man har til rådighed, samt ledelsesopgaverne). 
 
Kl. 18:20 – 18:25 (5 min.) v/ TWA 
7. Ph.d.-grader siden sidst 

Bilag 7: Ph.d.-grader siden sidst 
Rådet havde ikke nogen kommentar til de 26 ph.d.-grader tildelt siden sidst. 
  
Kl. 18:25 – 18:25 (0 min.) 
8. Meddelelser  

a. Bilag 8a: Rådets høringssvar vedr. ytringsfrihed (endelig version) 
b. Bilag 8b: AU’s erklæring om ytringsfrihed (endelig version) 
c. Bilag 8c: Rådets høringssvar vedr. rejsepolitik (endelig version) 
d. Bilag 8d: Emeritus/Emerita 
e. Vegetarisk forplejning på møder: https://www.au.dk/om/organisation/vege-

tarisk-forplejning-til-konferencer-og-moeder 
 

Kl. 18:25 – 18:30 (5 min.) /v TWA 
9. Evt. 
TWA orienterede om at  
- AFN skifter job fra iNANO til MBG, hun fortsætter som TAP-observatør i Akade-

misk Råd. 
- Rådsmøderne i september og december starter kl. 15:15 i stedet for 16:15. 
- Michael Møller Hansen (BIO) er nyt medlem af AUFF’s bestyrelse. 

https://www.au.dk/om/organisation/vegetarisk-forplejning-til-konferencer-og-moeder
https://www.au.dk/om/organisation/vegetarisk-forplejning-til-konferencer-og-moeder
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