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R E F E R AT  29. JUNI 2018 

Forum Akademisk Råd på SCIENCE 

 
 

Mødedato: Fredag d. 8. juni 2018, kl. 09.00-12.00  

Sted: Fakultetssekretariatet, lokale A126 

Bülowsvej 17, 1870 Frederiksberg C 
 

 

Til stede 

Formand: Dekan John Renner Hansen 

VIP-repræsentanter: Birthe B. Kragelund (pkt. 1-7), Christian Kapel, Fritz 

Henglein, Karsten Raulund-Rasmussen og Ole John Nielsen. 

Afbud: Lotte Holm 

Studenterrepræsentanter: Matias Heide Ankjær og Sara Elisabeth Dahl 

Andersen. 

Afbud: Emil Nikolaj Christensen, 

TAP-observatører: Camilla Volden Van, Henriette Lerche og Kristian 

Bjergbakke (pkt. 1-3). 

Afbud: Ingen 

Øvrige deltagere: Mads Kern (pkt 1-6), Anders Mortensen, Henrik Zobbe 

og Stein Larsen (ref.) 

 

Ad 1.  Godkendelse af dagsordenen 

Dekanen bød velkommen og oplyste, at de to studenterrepræsentanter 

Matias Heide Ankjær og Emil Nikolaj Christensen skal på udveksling i 

efteråret. SCIENCErådet har derfor udpeget to studerende, som kan fungere 

som de facto suppleanter for Matias og Emil. Det to, som begge deltog i 

rådsmødet er: 

 Mads Kerrn (matematik) 

 Anders Mortensen (fødevarer og ernæring) 

 



 

 

SIDE 2 AF 7 Desuden er Nicolai Kofod-Jensen fra biologi udpeget som de facto sup-

pleant for studenterrepræsentanterne. Dekanen mindede om, at studenter-

repræsentanterne i AR vælges ved de årlige valg blandt alle de studerende 

på SCIENCE. Mads, Anders og Nicolai må gerne deltage i møderne og i 

diskussionerne. Der kan dog være enkelte tilfælde, hvor de af hensyn til 

formaliteter ikke kan få eventuelt fortroligt materiale eller deltage i be-

slutninger. Det vigtigste er, at de kan deltage i diskussionerne på møderne.  

 

Følgende dagsorden blev vedtaget: 

1. Godkendelse af dagsordenen 

2. Korte meddelelser 

3. Implementering af KU’s strategi 2023 (Drøftelse) 

4. Workshop om arbejdsforhold for videnskabelige medarbejdere? 

(Drøftelse) 

5. Opfølgning på møde i KU’s Senat d. 24. maj 2018 

(Orientering/drøftelse) 

6. Tilbagemelding fra SCIENCE Forskningsudvalg vedr. doktorgradens 

betydning (Orientering) 

7. Fakultetets økonomi (Orientering) 

o Budgetopfølgning Q1 

o Indirekte omkostninger ved ekstern finansiering 

o Evt. nyt om KU- eller SCIENCE-budgetmodel 

8. Fonden til støtte for studerende fra Det Natur- og Biovidenskabelige 

Fakultet, Københavns Universitet – Udpegning af 

bestyrelsesmedlemmer (Beslutning) 

9. Gensidige orienteringer 

10. Eventuelt 

 

Ad 2. Korte meddelelser 

Fritz Henglein spurgte, om den udsendte liste over priser og større bevil-

linger til videnskabelige medarbejdere på SCIENCE repræsenterer en over-

fokusering på opnåede bevillinger, og om det ville være mere interessant for 

AR at få vide, hvad der kom ud af de eksternt finansierede projekter.  

Dekanen kommenterede, at oversigten er et udtryk for anerkendelse af med-

arbejdere, som fonde m.fl. har belønnet med bevillinger og/eller hæder. 

Oversigten, som er en sammenstilling af de løbende navnenyheder på 

KUnet, er et bidrag til opmærksomhed om medarbejdernes succeser.  

AR noterede sig følgende tildelte priser og større bevillinger til medarbej-

dere på SCIENCE. Links er til nyheden på KUnet eller SCIENCE.ku.dk.  

Priser og udmærkelser 

 Professor Charles Marcus, NBI, er udnævnt til medlem af US National 

Academy og Sciences. 

 Professor Anders Busse Nielsen, IGN, har modtaget Early-Career 

Scientist Award fra International Society of Arboriculture. 

 Professor Erik Richter, NEXS har af American Physiological Society 

modtaget The Solomon Berson Distinguished Lectureship Award 

 Professor Minik Rosing, SNM, har modtaget Rungstedlundprisen fra 

Hørsholm Kommune. 

https://intranet.ku.dk/sider/default.aspx
http://www.science.ku.dk/presse/nyhedsarkiv/2018/baeredygtigt-oel-affald-og-heavy-metal/
http://www.nbi.ku.dk/navnligt_navne/2018/charles-marcus-udnaevnt--til-medlem-af-u.s.-national-academy-of-sciences/
http://www.nbi.ku.dk/navnligt_navne/2018/charles-marcus-udnaevnt--til-medlem-af-u.s.-national-academy-of-sciences/
https://intranet.ku.dk/science/dk/Nyheder_og_kalender/nyt_om_navne/Sider/ProfessorAndersBusseNielsenmodtagerEarly-CareerScientistAwardfraISA.aspx
https://intranet.ku.dk/science/dk/Nyheder_og_kalender/nyt_om_navne/Sider/ProfessorAndersBusseNielsenmodtagerEarly-CareerScientistAwardfraISA.aspx
https://intranet.ku.dk/science/dk/Nyheder_og_kalender/nyt_om_navne/Sider/ProfessorErikRichtermodtagertheSolomonBersonDistinguishedLectureshipAward.aspx
https://intranet.ku.dk/science/dk/Nyheder_og_kalender/nyt_om_navne/Sider/ProfessorErikRichtermodtagertheSolomonBersonDistinguishedLectureshipAward.aspx
https://intranet.ku.dk/science/dk/Nyheder_og_kalender/nyt_om_navne/Sider/MinikRosingmodtagerRungstedlundprisen.aspx
https://intranet.ku.dk/science/dk/Nyheder_og_kalender/nyt_om_navne/Sider/MinikRosingmodtagerRungstedlundprisen.aspx


 

 

SIDE 3 AF 7  Professor Lars B. Clemmensen, IGN, har modtaget Danmarks 

Geologipris 2017.  

 Adjunkt Kristian Holst Laursen, PLEN, har modtaget Fabrikant Ulrik 

Brinch og hustru Marie Brinchs hæderspris til en yngre videnskabsmand 

for fremragende videnskabeligt arbejde. 

Bevillinger 

 Fra Danmarks Frie Forskningsfond:  

 Professor Jørgen Wojtaszewski, NEXS, to bevillinger på hhv. 2,3 og 

5,8 mio. kr. 

 Professor Ylva Hellsten, NEXS, 2,4 mio. kr. 

 Studielektor Jacob Wienecke, NEXS, 5,6 mio. kr. 

 Lektor Camilla Trab Damsgaard, NEXS, 2,5 mio. kr. 

 Professor Carsten Wiuf, MATH, 5,4 mio. kr.  

 Post doc Giacomo De Palma, MATH, har modtaget et af de meget 

sjældne individuelle stipendier fra Marie Skłodowska-Curie Actions 

(MSCA) på 200.194 EUR.  

 Lektor Oleg Ruchayskiy, NBI, har modtaget en bevilling på 4,4 mio. 

kr. fra Carlsbergfondet. 

 Professor Eugene Polzik, NBI, har modtaget en ERC Advanced bevilling 

på 16,2 mio. kr. fra Det Europæiske Forskningsråd (ERC). 

 

Kristian Bjergbakke omtalte kort den økonomiske situation på SNM. 

Anders Mortensen oplyste, at de studerende beklager de nye frister for af-

levering af specialer, som reelt forkorter den tid, den studerende har til 

rådighed. De studerendes organisationer har forsøgt at rejse dette problem 

politisk. Dekanen kommenterede, at beslutningen om fristerne ikke er truffet 

af hverken KU eller SCIENCE.  

 

Ad 3. Implementering af KU’s strategi 2023 (Drøftelse) 

Dekanen holdt et oplæg om ”rigets tilstand”, herunder om de mange aktuel-

le politiske initiativer på det natur- og biovidenskabelige område, og om 

hvad initiativerne kan komme til at betyde for SCIENCE af såvel mulig-

heder som udfordringer. 

 Strategi for Danmarks digitale vækst (inkl. Teknologipakt) 

 Ny naturvidenskabsstrategi 

 Nye målsætninger for de videregående uddannelser 

 37 anbefalinger fra Udvalget for bedre universitetsuddannelser 

 National strategi for cyber- og informationssikkerhed 

 FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling 

 Europa-Kommissonens strategi for, hvordan der kan skabes bæredygtig 

udvikling i og uden for Europa 

 McKinsey rapport om disruptive technologies 

 

Der var bred enighed i AR om, at det samlede fakultet skal spille med på de 

initiativer, som tages for at styrke den naturvidenskabelig interesse og 

kompetence i samfundet. Nogle af de politiske initiativer, som er taget eller 

https://2dgf.dk/danmarks-geologipris/danmarks-geologipris-2017/
https://2dgf.dk/danmarks-geologipris/danmarks-geologipris-2017/
https://intranet.ku.dk/plen/en/news/Pages/KristianHolstrecievesBrinchgrant.aspx
https://intranet.ku.dk/plen/en/news/Pages/KristianHolstrecievesBrinchgrant.aspx
https://intranet.ku.dk/plen/en/news/Pages/KristianHolstrecievesBrinchgrant.aspx
https://nexs.ku.dk/nyheder/2018-nyheder/millioner-til-4-forskere-fra-institut-for-idraet-og-ernaering/
https://nexs.ku.dk/nyheder/2018-nyheder/millioner-til-4-forskere-fra-institut-for-idraet-og-ernaering/
https://nexs.ku.dk/nyheder/2018-nyheder/millioner-til-4-forskere-fra-institut-for-idraet-og-ernaering/
https://nexs.ku.dk/nyheder/2018-nyheder/millioner-til-4-forskere-fra-institut-for-idraet-og-ernaering/
https://nexs.ku.dk/nyheder/2018-nyheder/millioner-til-4-forskere-fra-institut-for-idraet-og-ernaering/
https://www.math.ku.dk/om/Nyheder/dff-bevilling-wiuf/
https://www.math.ku.dk/om/Nyheder/marie-curie-de-palma/
https://www.math.ku.dk/om/Nyheder/marie-curie-de-palma/
https://www.math.ku.dk/om/Nyheder/marie-curie-de-palma/
https://www.math.ku.dk/om/Nyheder/marie-curie-de-palma/
http://www.nbi.ku.dk/navnligt_navne/2018/carlsbergfondet-stoetter-eftersoegningen-efter-skjulte-partikler-med-en-bevilling-paa-44-millioner-kr./
http://www.nbi.ku.dk/navnligt_navne/2018/carlsbergfondet-stoetter-eftersoegningen-efter-skjulte-partikler-med-en-bevilling-paa-44-millioner-kr./
https://intranet.ku.dk/science/dk/Nyheder_og_kalender/nyt_om_navne/Sider/ProfessorEugenePolziktildelesERCAdvancedGrant.aspx
https://intranet.ku.dk/science/dk/Nyheder_og_kalender/nyt_om_navne/Sider/ProfessorEugenePolziktildelesERCAdvancedGrant.aspx
https://www.regeringen.dk/nyheder/strategi-for-danmarks-digitale-vaekst/
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2018/mar/180313-180-millioner-kroner-til-ny-naturvidenskabsstrategi
https://www.regeringen.dk/nyheder/maalsaetninger-for-de-videregaaende-uddannelser/
https://ufm.dk/uddannelse/rad-naevn-og-udvalg/udvalg-om-bedre-universitetsuddannelser
https://www.fm.dk/publikationer/2018/national-strategi-for-cyber-og-informationssikkerhed
https://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3883_da.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3883_da.htm
https://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/disruptive-technologies


 

 

SIDE 4 AF 7 er på vej, synes imidlertid at være kortsigtede og ikke særlige velovervejede, 

f.eks. dimensionering med reference til arbejdsledighed eller dimittendernes 

følelse af egen arbejdsmarkedsparthed. 

Vedrørende de 37 anbefalinger fra Udvalget om bedre universitetsuddan-

nelser kommenterede studenterrepræsentanterne i AR bl.a., at anbefalingen 

vedr. formativ feedback er realiseret på SCIENCE. På spørgsmål fra studen-

terrepræsentanterne svarede dekanen, at alle videnskabelige medarbejdere 

på KU i henhold til principperne for forskernes/forskningsgruppernes bidrag 

til uddannelse skal forske og undervise, men at dette kan ske ”i bølger”, så-

ledes at den enkeltes forsknings- eller undervisningsintensitet kan fordeles 

varierende over tid. VIP-repræsentanterne i AR gav udtryk for, at samspillet 

mellem forskning og undervisning er både vigtigt og inspirerende.  

AR diskuterede i den forbindelse betydningen af de studerendes feedback til 

underviserne. Det er vigtigt, at de studerende giver feedback bl.a. gennem 

undervisningsevalueringerne, og at denne feedback formuleres konstruktivt. 

Det giver f.eks. ingen mening at kritisere underviseren for noget, som er 

vedtaget i Folketinget. Det er også vigtigt, at evalueringerne bruges af ins-

tituttets undervisningsudvalg til kontinuerlig forbedring af undervisningen.  

Dekanen orienterede om arbejdet på SCIENCE med mål- og handleplaner 

for implementering af KU’s strategi 2023. Et første udkast til en mål- og 

handleplan for fakultetet blev drøftet med universitetsdirektionen d. 22. maj, 

og på den baggrund konkretiserer fakultetsledelsen planerne. AR vil på 

mødet d. 21. september kunne drøfte et udkast til fakultetets mål- og handle-

plan.  

Institutterne formulerer nu mål- og handleplaner, og der er tilrettelagt pro-

cesser for inddragelse af råd og udvalg i den forbindelse.  

Sara Andersen bemærkede, at det kan være svært for de studerende at sætte 

hoved og hale på, hvor de kan komme ind og påvirke strategiarbejdet. Det 

kunne med fordel tydeliggøres, hvordan de studerende kan bidrage i pro-

cessen. Dekanen lovede at bringe dette ønske videre til institutlederne.  

Mads Kern udtrykte en frustration over alle de regler, som rammer uddan-

nelserne og de studerende. Det er svært for de studerende at vide, om det er 

Folketinget, ministeriet eller KU som har truffet de forskellige beslutninger. 

Både dekanen og Henrik Zobbe erkendte udfordringen med at kommunikere 

relevant information uden at spamme de studerende. Fakultetet følger KU’s 

politik for kommunikation med de studerende. Studerende har mulighed for 

at tilmelde sig som abonnenter af SCIENCEnyt, og en vigtig informations-

kilde er deltagelse i råd og udvalg, hvor de studerende også kan udøve 

indflydelse.  

Dekanen takkede AR for kommentarerne, som vil indgå i fakultetsledelsens 

videre arbejde med implementering af KU’s strategi 2023. 

 

Ad 4. Workshop om arbejdsforhold for videnskabelige 

medarbejdere? (Drøftelse) 

AR drøftede, om Rådet ville tage initiativ til en workshop e.l. om arbejds-

forhold for videnskabelige medarbejdere på SCIENCE. Da AR d. 6. april 

https://ufm.dk/uddannelse/rad-naevn-og-udvalg/udvalg-om-bedre-universitetsuddannelser
https://ufm.dk/uddannelse/rad-naevn-og-udvalg/udvalg-om-bedre-universitetsuddannelser


 

 

SIDE 5 AF 7 drøftede den årlige rapport fra SCIENCE-udvalget for køn og ligestilling i 

forskning og ledelse (SKL), blev der fokuseret på betydningen at arbejds-

forholdene for de videnskabelige ansatte – specielt for kvinder – som en 

forhindring for en mere mangfoldig sammensætning af staben.  

Der blev i ARs drøftelse i april nævnt muligheden for sammen med SKL at 

arrangere en workshop om arbejdsforholdene for videnskabelige medarbej-

dere – gerne i relation til udarbejdelse af en ny handlingsplan for karriere, 

køn og kvalitet.  

Birthe Kragelund anerkendte arbejdsmiljøets betydning, men understregede, 

at det drejer sig om et meget bredt kompleks. Tilrettelæggelse af et godt 

arbejdsmiljø er en vigtig del af ledelsesansvaret, og på BIO har man gode 

erfaringer med initiativer, f.eks. vedr. barsel, som er taget på basis af lokale 

drøftelser.  

Flere AR-medlemmer spurgte, om institutlederne har drøftet udfordringerne, 

og Frits Henglein efterspurgte data, som kunne bruges som grundlag for 

diskussion. Der blev også påpeget, at problemkomplekset også omfatter 

kultur og holdninger, f.eks. ubevidst bias mht. kvinder.  

Dekanen opsummerede, at AR anerkender udfordringer med hensyn til at 

skabe et personalemæssigt mangfoldigt arbejdsmiljø på SCIENCE, men at 

AR ikke er parat til selv at tage initiativ til mere systematiske drøftelser af 

udfordringerne. Dekanen vil derfor overveje at gå videre f.eks. med en 

drøftelse i fakultetets ledelsesorganer.   

 

Ad 5. Opfølgning på møde i KU’s Senat d. 24. maj 2018 

(Orientering/drøftelse) 

Ole John Nielsen og Sara Dahl Andersen orienterede om mødet i KU’s Råd-

givende Universitetsforsamling – Senatet – d. 24. maj 2018. Senatet drøf-

tede bl.a. ideen om et forfremmelsesprogram på KU, hvilket kunne være en 

relevant diskussion også for AR.  

AR tog orienteringen til efterretning.  

 

Ad 6. Tilbagemelding fra SCIENCE Forskningsudvalg vedr. 

doktorgradens betydning (Orientering) 

Akademisk Råd har flere gange drøftet doktorgradens betydning på 

SCIENCE. På mødet d. 23. februar 2018 var der enighed om formulering af 

et diskussionspapir, som efterfølgende blev sendt til SCIENCE Forsknings-

udvalg (SFU).  

SFU – bestående af viceinstitutlederne for forskning og med prodekan 

Morten Pejrup som formand – har drøftet ARs diskussionspapir. SFU kunne 

ikke enes om en entydig konklusion mht. anbefaling om doktorgraden frem-

adrettet. På den baggrund foreslog dekanen, at hvis AR ønsker dette frem-

met til drøftelse i KU’s Senat, så bør Ole John Nielsen som VIP-repræsen-

tant i Senatet tage kontakt med de øvrige VIP-medlemmer i Senatet for at 

sondere interessen for at drøfte sagen i Senatet.  

Dekanen konkluderede, at Ole John Nielsen følger op på sagen.  

 



 

 

SIDE 6 AF 7 Ad 7. Fakultetets økonomi (Orientering) 

 Budgetopfølgning Q1 

 Indirekte omkostninger ved ekstern finansiering 

 Evt. nyt om KU- eller SCIENCE-budgetmodel 

Vedr. budgetopfølgning 1. kvartal (Q1) 2018 

Der var udsendt Q1-notat med oversigt over budgetopfølgningen efter 1. 

kvartal af 2018.  

Dekanen orienterede kort om den økonomiske situation på hhv. NBI og 

SNM, hvor der arbejdes med at sikre en langsigtet balance i økonomien. For 

begge institutters vedkommende vil der blive tale om at give økonomisk 

bidrag fra fællesskabet på fakultetet.  

AR tog orienteringen til efterretning.  

 

Indirekte omkostninger ved ekstern finansiering på SCIENCE 

AR havde modtaget hhv. et sagsnotat om forskningsfinansiering og indirek-

te omkostninger og et udkast til guidelines til brug for ekstern virksomhed. 

De to dokumenter sætter fokus på det øgede behov for dækning af indirekte 

følgeomkostninger i forlængelse af eksterne bevillinger og at have en ens-

artet tilgang til dette på tværs af institutter.  

Fritz Henglein mente, at det er godt at have fokus på omkostningerne ved 

ekstern finansiering. Hen mente dog, at udfordringen er at allokere over-

headomkostningerne til støtte for den indsats, der er modtaget bevilling til. 

Generelt giver overhead ikke noget incitament til at reducere administrative 

omkostninger.  

Birthe Kragelund kommenterede faren for, at omkostninger, som forventes 

dækket af overhead, kunne blive en konkurrenceparameter universiteterne i 

mellem, således at fondene støtter forskning efter ”hvor de kan få den bil-

ligst”. Hun bemærkede, at der i sagsnotatet var henvist til en relativt stor an-

del af omkostningerne som værende uspecifikke ”øvrige indirekte omkost-

ninger”. 

Karsten Raulund-Rasmussen og Christian Kapel mente, at private fonde ofte 

vil betale for konkrete aktiviteter, som understøtter en specifik forsknings-

indsats, men at fondene normalt ikke betaler overhead.  

Henrik Zobbe lagde vægt på, at ansøgere i størst mulig grad bør tage konk-

rete udgifter med i en ansøgning, og at det udsendte sagsnotat giver en støtte 

mht. beregninger af reelle omkostninger.  

AR tog med ovennævnte kommentarer orienteringen til efterretning.  

 

Evt. nyt om KU- eller SCIENCE-budgetmodel 

Dekanen oplyste, at der ikke er noget nyt at informere om vedr. budget-

model på KU og SCIENCE. AR tog dette til efterretning.  

 



 

 

SIDE 7 AF 7 Ad 8. Fonden til støtte for studerende fra Det Natur- og Bioviden-

skabelige Fakultet, Københavns Universitet – Udpegning af 

bestyrelsesmedlemmer (Beslutning) 

Bestyrelsesperioden for de nuværende seks medlemmer udløber d. 15. juni. 

Akademisk Råd indstiller til dekanen at genudpege:  

 Seniorforsker Vivian Kvist Johannsen, Skov, natur og biomasse, IGN 

 Lektor Jens Rikardt Andersen, Klinisk og forebyggende ernæring, 

NEXS 

 Professor Jan Kofod Schjørring, Plante- og Jordvidenskab, PLEN 

 Lektor Christian Andreasen, Afgrødevidenskab, PLEN 

 Lektor Per Svejstrup Hansen, Produktion, Markeder og Politik, IFRO 

Endvidere indstiller rådet, at dekanen udpeger lektor Vibeke Orlien, Design 

and Consumer Behavior, FOOD, som nyt medlem af bestyrelsen. 

Medlemmerne af bestyrelsen udpeges for perioden 16. juni 2018–15. juni 

2022. 

 

Ad 9. Gensidige orienteringer 

 Dekanen orienterede om, at der forventes formel overdragelse af Plan 

Science Center i august 2018, efter at der er foretaget yderligere udbed-

ringer. Dele af bygningen er taget i brug. I Niels Bohr Bygningen er der 

igangsat udbedringer af en lang række forhold, men der kan ikke siges 

noget sikkert om tidspunkt for, hvornår bygningen kan tages i brug.  

 Christian Kapel orienterede om møde i udpegningsudvalget, som har 

udpeget en videnskabelig medarbejder på KU til et indstillingsudvalg 

vedr. stillingen som prorektor på KU.  

 Fritz Henglein orienterede om arbejdet i KU’s Tenure Track komité, hvor 

man bl.a. har drøftet et muligt forfremmelsesprogram på KU.  

 Kommende møder i Akademisk Råd 

 21. september 2018, kl. 09.00-12.00 

 7. december 2018, kl. 09.00-12.00 

 Da der inden sommerferien i år ikke forventes at foreligge meget nyt 

vedr. universiteternes og SCIENCEs økonomi, har fakultetsledelsen be-

sluttet at aflyse det sædvanlige 1. budgetseminar i juni. Det sædvanlige 2. 

budgetseminar for medlemmer af diverse råd og udvalg på SCIENCE 

afholdes d. 6. november.  

 

Ad 10. Eventuelt 

Ingen bemærkninger. 

 

 


	Til stede

