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Kommissorium for Rådgivningsudvalget 
(RU) ved Institut for Bioscience  
Marts 2021 

Sammensætning 
 
Medlemmer af RU skal være fastansatte ved Institut for Bioscience hhv. DCE og udpeges af 
institutledelsen på baggrund af medlemmernes personlige egenskaber og erfaring med 
rådgivningsaktiviteter.  RU sammensættes af to repræsentanter fra hvert tjenestested, en 
formand og en næstformand. Derudover kan udvalgte personer, med særlig rolle eller 
erfaring inden for rådgivning, inviteres til møder af udvalgets formand. Institutleder Ole 
Hertel kan indkaldes til møderne ved behov. Ninna Skafsgaard er sekretær for udvalget.  
 
Rådgivningsudvalgets sammensætning pr. 22. marts 2021 
 
Formand: Jesper Leth Bak (S) 
 
Medlemmer:  

Ib Krag Petersen (K) 
 Anders Mosbech (R) 
 Jakob Tougaard (R)  
 Jens Würgler Hansen (S) 
 Susanne Boutrup (DCE) 
 
Sekretær: Ninna Skafsgaard 

Formål 
RU er et rådgivende udvalg, hvor rammerne for instituttets forskningsbaserede rådgivning 
såvel som strategiske tiltag, der skal udvikle og positionere Institut for Bioscience’s 
rådgivning, skal behandles og formidles. RU har således som hovedformål at medvirke til at 
sikre, at det faglige grundlag er til stede for at levere en samfundsrelevant 
forskningsbaseret rådgivning af høj kvalitet og at identificere nye indsatsområder. 
Endvidere skal udvalget rådgive ledelsen om, hvorledes de bedste vilkår for rådgivningen 
kan skabes under de givne (bl.a. økonomiske og geografiske) rammer. Rådgivningen er 
primært rettet imod Miljøministeriet og refererer derfor til ministeriets rammeaftale med 
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AU. Udvalgets medlemmer tjener som bindeled til medarbejderne på deres respektive 
tjenestesteder og tager aktivt del i formidling af udvalgets arbejde på de enkelte 
tjenestesteder.  

Forretningsgang 
Udvalget holder møder efter behov, dog mindst 4 gange om året. Udvalgets formand 
udarbejder dagsorden og indkalder til møderne. Dagsorden samt de aktuelle bilag 
fremsendes elektronisk til RU’s medlemmer senest 7 dage før selve mødet. 
Beslutningsreferat udarbejdes efter mødet med henblik på godkendelse via elektronisk 
cirkulation til medlemmerne.  Referatet offentliggøres på Biosphere efter godkendelse af 
formand. Udvalget kan ved hastesager arrangere videomøder eller lave sagsbehandling via 
mail, alt efter hvad der er behov for. 

Opgaver 

God rådgivningspraksis 
Udvalget diskuterer god rådgivningspraksis, herunder kvalitetssikring af rådgivningen, og 
skal foreslå tiltag til formidling heraf til instituttets medarbejdere.  På baggrund af 
ledelsens tilbagemeldinger, drøfter RU de rådgivningsrelaterede temaer og 
problemstillinger, der har været diskuteret på områdemøder med Miljøministeriet. 
Udvalget skal opretholde en konstruktiv dialog med DCE om rammerne for samarbejdet 
om rådgivningen.  

Strategisk forskning 
              Strategiske forskningsaktiviteter er en forudsætning for god rådgivningspraksis. Strategisk  
              forskning defineres her som forskning, der både indeholder grundvidenskabelige  
              såvel som strategiske udfordringer. Herudover omfatter forskningsaktiviteterne også 
              direkte anvendelsesorienterede projekter og egentlige udredningsopgaver. Den  
               strategiske forskningsindsats gennemføres ofte i regi af EU programmer (HORIZON2020),  
               Det Strategiske Forskningsråd, Innovationsfonden, midler fra flere ministerier og  
              private fonde samt via virksomhedssamarbejde. Udvalget vil løbende identificere    
              udbudstekster og konsortier inden for relevante områder og formidle disse til  
              medarbejderne på alle 4 tjenestesteder.   

  Kortlægning af instituttets rådgivning og udviklingsmuligheder 
Udvalget gennemgår en gang årligt oplysninger om instituttets eksterne bevillinger med 
fokus på rådgivning. Dette indebærer en analyse af, hvilke faglige områder instituttet er 
aktive indenfor, lige som udvalget bør identificere og motivere potentielle 
udviklingsområder ud fra instituttets forskningsportefølje (opnås fra forskningsudvalget). 



 

3 
 

Dette arbejde planlægges tidsmæssigt således, at arbejdsprogramprocessen kan bygge på 
resultaterne herfra. RU skal endvidere bistå ledelsen med at identificere muligheder for 
samarbejde med virksomheder og andre offentlige myndigheder end MIM.  

Stimulere samarbejdsmulighederne på instituttet og synligheden af rådgivningen 
Udvalget rådgiver ledelsen med henblik på tiltag, som kan forbedre rådgivningens vilkår og 
mulighederne for samarbejde på instituttet. Herunder skal udvalget diskutere og analysere, 
hvorledes instituttet opfylder sit potentiale med hensyn til både at have faglig bredde og 
samtidig give plads til og stimulere udviklingen af nye fagområder. Udvalget identificerer 
eventuelle procedurer, som kan fremme medarbejdernes varetagelse af deres 
kerneydelser og samarbejde på tværs af faggrænser og/eller geografiske enheder.  

 Rekrutteringsplaner 
Med udgangspunkt i de regelmæssige kortlægninger af instituttets rådgivning og 
vurderinger af udviklingspotentialer giver udvalget input og rådgivning til ledelsen om 
behov for rekruttering inden for specifikke fagområder. Udvalget kan ligeledes på eget 
initiativ identificere rekrutteringspotentialer, eksempelvis i form af fremragende forskere 
og rådgivere, som med fordel kunne supplere eller etablere nye områder for rådgivning 
inden for instituttet.  

Integration af de geografiske enheder 
Udvalget skal diskutere og rådgive ledelsen om, hvorledes det sikres, at der er en optimal 
udnyttelse af medarbejdernes rådgivningskompetencer i et institut med geografisk adskilte 
tjenestesteder. Dette bør ske med tanke på, at de tre jyske enheder inden for en kort 
årrække skal samles på AU Campus. Ved den fysiske sammenflytning vil det være 
væsentligt, at forskergrupper integreres med henblik på at skabe de bedst mulige vilkår for 
en høj kvalitet af rådgivningen. 

Benchmarking 
Udvalget analyserer i samarbejde med instituttets øvrige udvalg, hvilke faglige områder der 
bør defineres som grupperinger i forbindelse med benchmarking og, hvilke parametre der 
bør anvendes, samt hvilke andre universiteter/rådgivningsinstitutioner, der vil være 
relevante at benchmarke mod, således at resultaterne af benchmarking er meningsfulde, 
og relevant for instituttets rådgivning. 

Sammenlignelige vilkår for videnskabeligt personale 
Udvalget rådgiver sammen med forskningsudvalget ledelsen om, hvorledes fakultetets 
vedtagne plan for etablering af sammenlignelige vilkår for videnskabeligt ansatte på 
Faculty of Technical Sciences kan implementeres på Institut for Bioscience. 
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Andre opgaver 
Udvalget kan på eget initiativ, eller efter pålæg fra ledelsen, diskutere andre emner af 
betydning for instituttets rådgivning.  
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