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Deltagere 
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Desuden deltager tilforordnet Kasper Grosen (KASP) samt sekretær 
for udvalget Britt Nyborg Chielens (BRNC) 

Gæster 
 

Afbud 
[Navne] 
 

Dagsorden 
1. Dataadministration 
2. Case-drøftelse 
3. Projekter uden for forskningscentrene – hvordan sikrer vi, at 

de efterlever ansvarligforskningspraksis mv. 
4. Siden sidst og andre opfølgninger 
5. Eventuelt 

 
 

Punkt  1. Dataadministration 

Sagsansvarlig: 

KASP 
 Journalnr.: [A-###-###-###] 

Bilag 
Bilag 03 POL_MaterialeData_V5_20210816_KASP 

Sagsfremstilling 
Arbejdsgruppen har lavet udkast til politik. UAFP inviteres til en for-
håndsdrøftelse af politikken forud for behandling i Forskningschefs-
gruppen. 

Økonomi 
[Tekst] 
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Indstilling 
Kasper Grosen rammesætter drøftelsen, herunder hvilke emner der ønskes input til. 

Referat 
Kasper Grosen redegjorde for arbejdet i gruppen med udarbejdelse af politik for dataadministation. Når 
den endelig politik er færdigbearbejdet, vedtages den i sin endelige form i Forskningschefsgruppen.  
 
Følgende bemærkninger blev givet: 
– Et godt papir 
– Der bør ændres i retorikken i afsnit 4 og 5 om ledelsesansvar.  
– Forsker vs. forskningsaktive medarbejdere og medarbejdere med og uden ph.d. – der skal skelnes, da der 

er forskel på en medarbejder med en ph.d. og en ”menig” forskningsaktiv medarbejder. Mange medarbej-
dere har måske svært ved at identificere sig som forsker. 

 
Kasper Grosen justerer politikken til og sørger for efterfølgende godkendelse i Forskningschefsgruppen. 
 
UAFP opfordrede til, at politikken og intentionerne med arbejdsgruppen blev præsenteret i de forskellige 
forskningscentre samt ved udarbejdelse af en animeret ”explainer”. Sanne Haase og Kasper Grosen tilbød 
begge at komme på besøg, når politikken var blevet vedtaget. 
 

Kommunikation 
[Tekst] 
 
 

Punkt  2. Case-drøftelse 

Sagsansvarlig: 

SAHA/Kaare Aagaard 
 Journalnr.: [A-###-###-###] 

Bilag 
 

Sagsfremstilling 
Denne gang præsenteres en case til fælles drøftelse, som har sit udspring i et naturfagligt miljø, og som 
både har implikationer for forskningsledelse og eksterne relationer. 
 
Der lægges op til en åben drøftelse i UAFP med fokus på: 
– Udfordringer i casen 
– Casens implikationer for resten af organisationen 
 
Kaare Aagaard, forskningsleder i UPP og aktiv i faggruppen for ansvarlig forskningspraksis rammesætter 
drøftelsen. 

Økonomi 
Ej relevant. 

Indstilling 
Det indstilles, at UAFP bidrager åbent til drøftelsen. 

Referat 
Kaare Aagaard præsenterede casen, som havde mange spændende og komplicerede vinkler. UAFP havde 
en frugtbar drøftelse af casen. 
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Sanne Haase foreslog, at opgaven med at præsentere en case i UAFP går på omgang i udvalget. Lars Pe-
ter B. Kjeldsen og Kasper Grosen påtog sig at lave en fiktiv case til næste møde, hvor der tages højde for, 
hvordan en given sag vil blive håndteret i VIA. 

Kommunikation 
[Tekst] 
 
 

Punkt  3. Projekter uden for forskningscentrene – hvordan sikrer vi, at 
de efterlever ansvarlig forskningspraksis mv. 

Sagsansvarlig: 

LPBK 
 Journalnr.: [A-###-###-###] 

Bilag 
Bilag 04 Projektoversigt (overblik over FOUprojekter i udd) 

Sagsfremstilling 
Som det fremgår af vedhæftede overblik over projekter uden for forskningscentrene i årene 2019-2022, 
så er der en udfordring ift. at sikre, at de medarbejdere, der indgår i projekterne, lever op til ansvarligforsk-
ningspraksis.  
 
Oversigten viser: 
– Organisatorisk forankring, så den viser projekter forankret i uddannelserne. 
– Status, så den kun viser bevilligede 
– Formål, så den ikke viser IDV (MAN kan specificere yderligere her) 
– Ansøgningsår, så den kun viser projekter søgt i 2019 og frem. Det er min forventning, at mange projek-

ter før det ikke længere er aktive. 
 
Hvordan griber vi denne udfordring an? Hvor stort er udfordringen reelt? Hvordan involverer vi uddannel-
sesdekanerne og uddannelserne generelt i arbejdet? 

Økonomi 
 

Indstilling 
Udvalget drøfter udfordringen mhp. at nedsætte en mindre arbejdsgruppe, der skal dykke ned i projekt-
oversigten mv. og give et bud på den reelle udfordring. Dernæst kan arbejdsgruppen udarbejde et forslag 
til den videre proces. 
 

Referat 
Lars Peter B. Kjeldsen præsenterede dilemmaerne i forhold til projektarbejderne og lagde op til drøftelsen i 
udvalget. 
 
Der var en bred drøftelse af dilemmaerne – særligt at VIA som vidensinstitution må have fokus på ansvar-
lig praksis i alle typer vidensarbejde. Der var enighed om, at uddannelsesudviklingsprojekter, sorterer un-
der uddannelsesdekanerne, der har det juridiske og økonomiske ansvar for projekterne.  
 
Lars Peter B. Kjeldsen nævnte, at det måske ikke er alle, der er opmærksomme på ansvarlig forsknings-
praksis i forhold til udviklingsprojekter, som ikke er placeret i et forskningscenter.  
 
UAFP bakkede op om, at udvalget gør uddannelsesdekanerne opmærksomme på udfordringerne, og drøf-
ter den videre proces med uddannelsesdekanerne. Lars Peter B. Kjeldsen tager sagen videre via arbejds-
gruppen med uddannelsesdekanerne.  
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Kommunikation 
[Tekst] 
 
 

Punkt  4. Siden sidst og andre opfølgninger 

Sagsansvarlig: 

SAHA 
 Journalnr.: [A-###-###-###] 

Bilag 
[Tekst] 

Sagsfremstilling 
Sanne Haase giver en kort status på, hvad der er sket på området siden sidste møde.  
– Sektornetværket 
– Workshop 14. september 
– Kommende sektor-kursus 
UAFP inviteres til at supplere med deres aktiviteter siden sidst. 
 
UAFP inviteres desuden til en kort drøftelse af, hvordan vi fremadrettet aftaler case fremlæggelser i dette 
forum. 
Der ønskes en kort drøftelse af behovet for en substitut/stedfortræder for rådgiveren. 

Økonomi 
Ej relevant. 

Indstilling 
Det indstilles, at UAFP tager orienteringerne til efterretning samt aftaler nærmere omkring case drøftelser 
og stedfortræder for rådgiver. 

Referat 
– Ad. Sektornetværket  

Lars Peter B. Kjeldsen orienterede udvalget om, at VIAs repræsentant i udvalget trækker sig fra sektor-
netværket med virkning fra 1. januar 2022. En ny udpegning håndteres via Forskningschefgruppen på 
møder i november.  

– Ad. Workshop 14. september  
Sanne Haase orienterede om workshoppen, hvor der efterfølgende har været stor ros til arrangement fra 
alle centrene. 

– Ad. Kommende sektor-kursus  
Det kommende sektorkursus er faldet på plads, Sanne Haase sender supplerende ud snarest. 

 
Ad. UAFP inviteres til at supplere med deres aktiviteter siden sidst.  
Theis Raaschou Andersen rejste, at det ville have givet en større impact i centrene, hvis alle medarbejdere, 
havde været med til workshoppen den 14. september. Sanne Haase nævnte, at ansvarlig forskningspraksis 
er blevet obligatorisk på adjunktakademiet, samt at et supplerende tiltag er på vej til lektorerne. Desuden 
blev nævnt, at emnerne går igen på sektorkurset, hvor alle medarbejderne var velkomne, samt at Sanne 
Haase gerne kommer forbi de forskellige centre for at drøfte de aktuelle dilemmaer. 
 
Anders Bisgaard foreslog en FoU-konference i VIA.  
 
Kasper Grosen nævnte, at man med fordel kunne have et helhedsblik, hvor man fik defineret, hvad der hø-
rer til på de forskellige niveauer. Systematisk kompetenceudvikling tages op i Forskningschefgruppen, og 
Lars Peter B. Kjeldsen og Theis Raaschou Andersen drøfter det også med uddannelsesdekanerne. 
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UAFP inviteres desuden til en kort drøftelse af, hvordan vi fremadrettet aftaler case fremlæggelser i dette 
forum. 
Punktet blev drøftet under punkt 2, hvor det også er refereret. 
 
Ad. Der ønskes en kort drøftelse af behovet for en substitut/stedfortræder for rådgiveren. 
Lars Peter B. Kjeldsen er i dialog med UCN omkring et samarbejde på rådgiveren, såfremt denne i enten 
VIA eller UCN er inhabil eller på anden vis forhindret i at løse opgaver i regi af rådgiveren. Der var dog enig-
hed i udvalget om, at VIA ikke ville kunne dækkes ind 100 % – men vi skal være tydelige omkring vores 
faldgruber, og have klare aftaler om, hvad vi gør, når vi ikke kan gøre som planlagt. På den korte bane for-
søger vi samarbejdet med UCN, og hvis det ikke går, så tager vi det op igen. Alternativt skal VIA udpege 
flere rådgivere. Lars Peter B. Kjeldsen vender tilbage til udvalget, når han har aftalt nærmere med UCN. 
 

Kommunikation 
[Tekst] 
 
 

Punkt  5. Eventuelt 

Sagsansvarlig: 

[Navn] 
 Journalnr.: [A-###-###-###] 

Bilag 
[Tekst] 

Sagsfremstilling 
 

Økonomi 
[Tekst] 

Indstilling 
[Tekst] 

Referat 
 

Kommunikation 
[Tekst] 
 


