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Høringsvar fra Akademisk råd, Health vedr. initiativer til styrkelse af
forskningsfriheden på Aarhus Universitet.
Akademisk råd Health vil gerne takke for muligheden for at komme med input til de
foreslåede initiativer til styrkelse af forskningsfriheden på Aarhus Universitet. Akademisk råd vil også gerne udtrykke stor tilfredshed med at have været inddraget i processen først med udarbejdelsen af undersøgelsen om problemstillingen og dernæst ved at
blive inddraget i behandlingen af undersøgelsens resultater på de akademiske råds seminar i december 2018.
Det tilsendte materiale har været rundsendt til og drøftet af akademisk råds medlemmer og på baggrund af de fremkomne bemærkninger har en høringsgruppe i rådet udarbejdet et fælles høringsvar.
Akademisk råd bakker naturligvis op om universitetsledelsens initiativ og glæder sig
over, at de konkrete fremsatte forslag i det væsentlige adresserer de problemer AU’s
undersøgelse afdækkede.
Akademisk råd er positivt indstillet overfor idéen om at udarbejde tydelige retningslinjer for forskningsfrihed og håndtering af pres på samme, men påpeger samtidig vigtigheden af, at sådanne retningslinjer ikke blot er tydelige, men også formuleres præcist,
således at der stadig er vide rammer for intern faglig kritik af kollegers forskning. Retningslinjerne bør med andre ord formuleres således, at det ikke er muligt at blande
faglig og saglig kritik af en medarbejders forskning sammen med spørgsmålet om
forskningsfrihed ligesom de stadig bør levne plads til en konstruktiv faglig dialog mellem forsker og bevillingsgiver. I den sammenhæng opfatter akademisk råd det som positivt, at notatet vedr. initiativ 1 arbejder med et forslag om at nedsætte en arbejdsgruppe, som har til opgave at udarbejde retningslinjerne med deltagelse på tværs af de
akademiske råd.
Akademisk råd bakker op om oprettelsen af en ny uafhængig sparrings- og rådgivningsfunktion i forhold til pres på forskningsfriheden, men foreslår at stillingsbetegnelsen afspejler funktionen, således at titlen ’forskningsambassadør’ ændres til ’ambassadør for forskningsfrihed’. Alternativt anbefaler rådet at funktionen fusioneres
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med den eksisterende rådgiver i ansvarlig forskningspraksis under betegnelsen ’ rådgiver for ansvarlig forskningspraksis og forskningsfrihed ’ I tråd hermed udtrykker akademisk råd tilfredshed med, at der med initiativ 3 ikke oprettes et selvstændigt udvalg
for forskningsfrihed ved siden af praksisudvalget, men at praksisudvalget i stedet får
udvidet sit virkeområde.
Akademisk råd finder det oplagt at inddrage forskningsfrihed som tema på kurser i ansvarlig forskningspraksis for ph.d.-studerende, og drøftede i den forbindelse om kursusdeltagelse også burde gøres obligatorisk for ph.d.-vejledere. Enkelte medlemmer af
rådet argumenterede herfor med henvisning til sager hvor ph.d.-vejledere har været
involveret i et pres på forskningsfriheden. Imidlertid kunne rådet ikke nå til enighed
om denne anbefaling af praktiske grunde, da det blev påpeget, at antallet af kurser i
ansvarlig forskningspraksis allerede på nuværende tidspunkt har et omfang som trækker store veksler på de involverede undervisere og kursusledere.
Akademisk råd ser frem til udmøntningen af de 5 initiativer med stor forventning. Dog
udtrykker enkelte medlemmer en bekymring over den langsigtede virkning heraf.
Klare retningslinjer og tydeliggørelse af ledelseskredsens ansvar samt oplysning om
indsatsen vil utvivlsomt have en positiv effekt på den korte bane, men skal virkningen
fastholdes kræver det et vedvarende fokus på området, så ledere og medarbejdere
jævnligt oplyses om, hvordan pres på forskningsfriheden kan undgås eller bør håndteres.
På vegne af akademisk råd Health,
Venlig hilsen
Rasmus Bysted Møller, Kasper Glerup Lauridsen, Inger Merete S. Paulsen, Caroline
Winther Boye.
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