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Referat: ODM Forskningspolitiske udvalg,  
fredag den 17.03.2017, kl. 10:30-14:00 

Emne: Møde i ODMs forskningspolitiske udvalg 

 

Formål med mødet: Drøfte, orientere, træffe beslutninger og indstillet til/orientere ODMs bestyrelse om emner af betydning for 

forskningsrammer og -vilkår på museerne og ODMs arbejde på området. 

 

TEMA: Effekten af forskningsinvesteringer – hvordan kan man måle effekten af forskningsinvesteringer set i lyset af den løbende 

diskussion om museernes samfundsmæssige betydning og det faktum, at regeringen har nedsat et tværministerielt udvalg, der skal 

analysere, hvad vi får ud af at investere offentlige midler i forskning.  

 

Gæst: David Budtz Pedersen, Lektor, Aalborg Universitet, København, Det Humanistiske Fakultet, Institut for Kommunikation  

 

Anvendelse af mødets resultat: Formidles til ODMs bestyrelse m.fl. 

 

Data om mødet 

 

Dato: 17.03.2017 

Tid: 10:30 - 14:00  

Sted: ODMs mødelokale i Vartov 

Mødedeltagere: Peter Nørregaard Larsen, Flemming Just, Henrik Harnow, 

Jesper Stub Johnsen og Nils M. Jensen, Sophie Bruun,  

 

Gæst: David Budtz Pedersen & Jonas Grønvad 

  

Mødeleder: Jesper Stub Johnsen 

 

Afbud: Frank Allan Rasmussen, Kent Olsen, Broder Berg, Anders J. Hansen 

 

Referent: Jesper Stub Johnsen/Nils M. Jensen 

 

Dagsorden:  Ini: Tid: Referat: 

1. Tema: Effekten af 

forskningsinvesteringer.  

 

Bilag: Diverse artikler m.v. 

alle -12:00 Forsknings- og Innovationsstyrelsens analyseafdeling er i gang med et større 

analysearbejde på baggrund af regeringsgrundlaget, hvor de har fået til opdrag 

over to år at analysere effekten af de offentlige forskningsinvesteringer – 

herunder effekten af museumsforskning. Se kommissorium for analyse af 

effekten af den eksisterende forskningsindsats her:  
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Dagsorden:  Ini: Tid: Referat: 

http://ufm.dk/aktuelt/nyheder/2017/nyt-udvalg-skal-undersoge-effekterne-af-

forskning  

 

Vi har været så heldige at David Budtz Pedersen fra Aalborg Universitet, 

København kommer på besøg for at tale om måling af effekten af forskningen 

med baggrund i det nye forskningscenter på Aalborg Universitet se også:  

 

http://www.kommunikation.aau.dk/nyheder/Nyhed/nyt-forskningscenter-saetter-

fokus-paa-humanioras-rolle-i-samfundet.cid239926  

 

Kort note fra mødet. 

Vi fik et spændende og tankevækkende indlæg med efterfølgende debat om 

andre måder at vise og dokumentere værdien af (humanistisk) forskning på og 

med en understregning af, at PURE og andre dokumentationsværktøjer skal 

anvendes, som et nødvendigt instrument men bør suppleres af en række andre 

måder at skabe og dokumentere ”impact.” 

 

2. Frokost alle -12.30 Der serveres en sandwich til alle 

3. Opfølgning på møde 2, 

2016.10.31  

Bilag: 2016.10.31 ODM 

Forskningsudvalg - 

referat_møde 2 - jst 

 

alle -12:45 Opfølgning 

 

Godkendt. 

4. SLKS pulje til styrkelse af 

forskerkompetencer 

Sophie -13.10 Status. Opslås med ansøgningsfrist til september – kun 1 x år. 

 

Overgangsperiode skal evalueres endeligt. Spørgeskema udsendes snart specifikt 

omkring forskning til museumslederne. KFU har også nogle spørgsmål. 

 

Rådgivningsstrukturens evaluering planlægges p.t.    

 

5. Adgang til e-ressourcer  Sophie  Status 

 

Særlig ønsker til tidsskrifter efterkommes i forhold til mulighederne. Reprint disk 

er begyndt at blive brugt. 

http://ufm.dk/aktuelt/nyheder/2017/nyt-udvalg-skal-undersoge-effekterne-af-forskning
http://ufm.dk/aktuelt/nyheder/2017/nyt-udvalg-skal-undersoge-effekterne-af-forskning
http://www.kommunikation.aau.dk/nyheder/Nyhed/nyt-forskningscenter-saetter-fokus-paa-humanioras-rolle-i-samfundet.cid239926
http://www.kommunikation.aau.dk/nyheder/Nyhed/nyt-forskningscenter-saetter-fokus-paa-humanioras-rolle-i-samfundet.cid239926
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Dagsorden:  Ini: Tid: Referat: 

 

Der bliver trukket statistik i foråret.  

 

Hvordan skal hele modellen for adgang til tidsskrifter skal udarbejde se ud? 

Basismodel med tilkøb. SLKS vil forelægge et forslag inden sommerferien.  

 

6. KUM Forskningsudvalg  

 

Bilag: VS Kulturministeriets 

forskningsudvalg (KFU) 

Peter -13.20 Status:  

 

ODM har afsendt en opfordring til KUM jf. bilag. Det ser ud til at medlemmerne er 

forlænget til udgangen af 2017.03.13, se: 

 

http://kum.dk/om-ministeriet/organisation-og-institutioner/bestyrelser-naevn-

raad-og-udvalg/udvalg/kulturministeriets-forskningsudvalg/  

 

  

7. FORSK2025 – opfølgning? 

 

Peter -13.30 Oversigt over indkomne forslag til FORSK2025 på Kulturministeriets område: 

 

http://ufm.dk/forskning-og-innovation/indsatsomrader/forsk2025/indkomne-

indspil/ministerier/kulturministeriet    

 

Et første katalog over FORSK2025 er publiceret den 9. februar 2017 her:  

 

http://ufm.dk/forskning-og-innovation/indsatsomrader/forsk2025/forste-udkast-

til-forsk2025-katalog  

8. Eventuelt Alle -13:45  

9. Næste møde – herunder 

fastlæggelse af tema 

Alle -14:00 Næste møde 01.11 2017 kl. 10.30 – 14.00 i Vartov 

 

 

Mulige temaer til møde 2 i 2017 og fremad: 

 

Samarbejder omkring forskning – forskningsmæssig speeddating! Survey ift.  

 

1) Brug af samlingerne som forskningsressource  

2) Forskningsledelse 

3) projektmodning 

4) Forskningsprojektlederuddannelse 

http://kum.dk/om-ministeriet/organisation-og-institutioner/bestyrelser-naevn-raad-og-udvalg/udvalg/kulturministeriets-forskningsudvalg/
http://kum.dk/om-ministeriet/organisation-og-institutioner/bestyrelser-naevn-raad-og-udvalg/udvalg/kulturministeriets-forskningsudvalg/
http://ufm.dk/forskning-og-innovation/indsatsomrader/forsk2025/indkomne-indspil/ministerier/kulturministeriet
http://ufm.dk/forskning-og-innovation/indsatsomrader/forsk2025/indkomne-indspil/ministerier/kulturministeriet
http://ufm.dk/forskning-og-innovation/indsatsomrader/forsk2025/forste-udkast-til-forsk2025-katalog
http://ufm.dk/forskning-og-innovation/indsatsomrader/forsk2025/forste-udkast-til-forsk2025-katalog
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Dagsorden:  Ini: Tid: Referat: 

5) Forskning og formidling 

6) Samarbejde mellem museer og universiteter 

7) Revision af museumsloven - status – med afledte effekter af 

forskningsområdet. 

 

 

JST, 2017.03.13 


