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Universiteterne

Organisering og tidsplan for Fagligt Udvalg, faggrupper og Styregruppen
Som opfølgning på regeringens Globaliseringsstrategi har Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Innovation besluttet at udvikle en bibliometrisk kvalitetsindikator, der skal identificere og måle dansk forskningspublicering på tværs af institutioner.
Formålet med indikatoren er at styrke kvaliteten af dansk forskning og understøtte adfærd, der fremmer publicering i de mest anerkendte og fagfællebedømte
udgivelseskanaler. Indikatoren skal bl.a. anvendes til ministeriets kvalitetsfinansieringsmodel til fordeling af basismidler til forskning i forbindelse med udmøntningen af FL 2010.
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Forsknings- og Innovationsstyrelsen er blevet enige med Rektorkollegiet om følgende organisering og tidsplan for udviklingen af en dansk kvalitetsindikator for
forskning.
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På baggrund af skriftlig høring af Koordinationsudvalget for Forskning (KUF)
nedsætter Forsknings- og Innovationsstyrelsen Fagligt Udvalg. Første møde i
Fagligt Udvalg afholdes i første uge af oktober (uge 40).
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Fagligt Udvalg har til opgave at drøfte faglige problemstillinger på tværs af hele
det videnskabelige spektrum i forbindelse med udviklingen af en dansk kvalitetsindikator for forskning. Fagligt Udvalg udvikler forslag til løsninger af forskellige faglige problemstillinger bl.a. på baggrund af indstillinger fra faggrupperne. Fagligt Udvalg indstiller fælles løsningsforslag til Styregruppen. Udvalgets arbejde kan afgrænses til tre overordnede arbejdsopgaver:
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•

•

•

Udarbejde forslag til danske autoritetslister (herunder definere begreberne
fagfællebedømmelse, publikationsformer, samt drøfte spørgsmålet om lokal
forfatterkreds)
Indstille forslag til udvikling af indikatoren (herunder drøfte spørgsmål om
niveauinddeling af autoritetslisterne, spørgsmålet om flerforfatterskab –
fraktionering, samt vægtning af de forskellige publikationsformer i forhold til
hinanden, således at der kan sammenlignes på tværs af hovedområder)
Deltage i den løbende udvikling af indikatoren (herunder opdatere de danske autoritetslister og revidere en eventuel niveauinddeling)

Fagligt Udvalgs første opgave på mødet i starten af oktober bliver at diskutere
hvilke faggrupper, der skal nedsættes til arbejdet med autoritetslisterne. Der tages

udgangspunkt i de norske listers faginddelinger. Fagligt Udvalg skal dels tage
stilling til, hvor mange grupper, der skal nedsættes, dels hvordan fagområderne
kan inddeles eller opsplittes på faggrupperne, således at alle områder bliver bredt
dækket.
Faggrupper
Rektorkollegiet er ansvarlig for nedsættelsen af faggrupperne. På indstilling fra
Fagligt Udvalg udarbejder Forsknings- og Innovationsstyrelsen en liste over de
faggrupper, der skal oprettes. Faggrupperne skal bestå af 3-6 forskere. Det er
universiteternes opgave at udpege kandidater til faggrupperne. For hver faggruppe, skal universiteterne udpege et antal kandidater, som meldes ind til Rektorkollegiet. Det er herefter op til Rektorkollegiet at udvælge medlemmerne til faggrupperne samt udpege en formand for hver faggruppe ud fra de indstillede kandidater. Formanden for hver faggruppe fungerer som Forsknings – og Innovationsstyrelsens kontaktperson, og er desuden ansvarlig for tilbagemeldingen til styrelsen i forbindelse med arbejdet med autoritetslisterne. Faggrupperne skal være
nedsat senest i uge 42-43 (15.- 26. oktober). Faggruppernes rolle er i første omgang at udarbejde indstillinger til Fagligt Udvalg vedrørende:
•

Forslag til de danske autoritetslister over publikationskanaler. Med
udgangspunkt i de norske autoritetslister over forlag og tidsskrifter, og
med støtte fra listen over tidsskrifter i National Science Indicators, samt
listen over tidsskrifter i European Reference Index for the Humanities at
vurdere og fagligt begrunde til- og fravalg i forhold til en dansk kontekst.

Dette arbejde skal foregå i løbet af efteråret. I første omgang drejer faggruppernes arbejde sig således om at udarbejde forslag til autoritetslisterne. Der er endnu
ikke tale om en niveaudeling af listerne.
Senere i processen kan der tages stilling til om faggrupperne skal involveres
yderligere i forhold til:
•
•

Niveauinddeling
Løbende opdatering af autoritetslisterne og niveauinddeling.

Dette arbejde skal i givet fald foregå i løbet af 2008. Som bilag vedlægges et notat, som nærmere beskriver faggruppernes rolle og arbejdsopgaver.
Styregruppen
Styregruppen har udarbejdet et princippapir, som udstikker rammerne for udviklingen af en dansk kvalitetsindikator for forskning. Nu skal princippapiret udmøntes i den konkrete udvikling af indikatoren. Dermed får Styregruppen en anden rolle at spille, og såvel Forsknings- og Innovationsstyrelsen som Rektorkollegiet har derfor besluttet at styrke ledelseselementet i Styregruppen. Inge Mærkedahl indtræder som formand for Styregruppen. Rektorkollegiet repræsenteres
af Jens Oddershede, Ralf Hemmingsen og Lauritz B. Holm-Nielsen. Derudover
repræsenteres Universitets- og Bygningsstyrelsen af Jacob Fuchs. Styregruppen
får til opgave at afklare og i videst muligt omfang ”lukke” de overordnede
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spørgsmål på baggrund af indstillinger fra Fagligt Udvalg og Teknisk Udvalg.
Det drejer sig om følgende spørgsmål:
•
•
•
•
•

Opbygningen af den centrale database
De endelige autoritetslister
Niveauinddeling af autoritetslisterne
Fraktioneringsproblematikken
Vægtningen af publikationsformer i forhold til hinanden.

Den endelige beslutningskompetence ligger fortsat i Forsknings- og Innovationsstyrelsen.
Organiseringen kan skitseres således:
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Et antal faggrupper

Tidsplan
Organiseringen af processen og nedsættelsen af udvalg indebærer, at Fagligt Udvalg og faggrupperne skal arbejde særdeles intensivt henover efteråret. Faggrupperne vil muligvis blive inddraget på et senere tidspunkt i forbindelse med arbejdet i Fagligt Udvalg om incitamentstruktur og niveauinddeling i 2008. Tidsplanen kan skitseres således:
2007:
Uge 37 (10.-14. september)
Uge 40 (5. oktober)

FI nedsætter Fagligt Udvalg efter indstilling fra KUF
1. møde i Fagligt Udvalg: Der tages stilling til antal
faggrupper. FI udarbejder efterfølgende en liste over
faggrupper.
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Uge 41 (8.-12. oktober)
Oktober
Uge 43 (22.-26. oktober)

Uge 42-43 (15.-26. oktober)
Uge 44 (29. oktober – 2.
november)
Uge 46 (12.-16. november)

Uge 49 (3.-7. december)
Uge 49-50 (3.-14. december)

Uge 51 (17.-21. december)
Uge 51 (17.-21. december)
2008:
Uge 2 (7.-11. januar)
Forår

Forår
Forår/sommer
Forår/sommer

Sommer
Sommer/efterår

September
Oktober

På opfordring fra Rektorkollegiet udpeger universiteterne kandidater til faggrupperne
Konstituerende møde i Styregruppen
2. møde i Fagligt Udvalg: Definition af fagfællebedømmelse og publikationsformer drøftes (dels som
redskab til faggrupperne og dels i forhold til arbejdet
med den centrale database i teknisk Udvalg). Derudover drøftes spørgsmålet om tidsskrifter og forlag
med lokal forfatterkreds.
Seneste frist for nedsættelse af faggrupper
FI indkalder til Stormøde. Deltagere: Fagligt Udvalg,
Teknisk Udvalg, faggrupperne, Rektorkollegiet og
dekanerne
Stormøde afholdes: Formålet er dels at igangsætte
arbejdet med autoritetslisterne, dels at informere deltagerne om udviklingen af en dansk indikator for
forskningskvalitet.
Faggruppernes arbejde med autoritetslisterne afsluttes
3. møde i Fagligt Udvalg: Forslag til autoritetslister
drøftes. Faggruppernes til- og fravalg drøftes. Tidsplan for 2008 drøftes og godkendes. Efterfølgende
afklares tvivlstilfælde om til- og fravalg.
4. møde i Fagligt Udvalg: De endelige autoritetslister godkendes. Kan eventuelt gøres skriftligt.
2. møde i Styregruppen: De endelige autoritetslister
og teknisk rapport

FI udarbejder forslag til tidsplan for 2008
Møder i Fagligt Udvalg om første opgave (Hvordan
der skabes incitament til at publicere i de mest prestigefyldte tidsskrifter og forlag, herunder spørgsmålet
om niveauinddeling)
Møde i Styregruppen om niveauinddeling
Faggrupper arbejder eventuelt med niveauinddeling
Møder i Fagligt Udvalg om anden opgave (Hvordan
problemstillinger omkring flerforfatterskaber kan løses, fraktionering)
Møde i Styregruppen om fraktionering
Møder i Fagligt Udvalg om tredje opgave (Hvordan
de forskellige publikationsformer kan vægtes i forhold til hinanden, herunder muligheder for at sammenligne på tværs af fagområder)
Møde i Styregruppen om vægtning af publikationsformer
Fagligt Udvalg indstiller samlet forslag til Styregruppen
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Vinter
Oktober – vinter

Møde i Styregruppen om det samlede løsningsforslag
fra Fagligt Udvalg
Faggrupperne og Fagligt Udvalg opdaterer autoritetslister og reviderer eventuel niveauinddeling. Arbejdet
skal være afsluttet primo 2009.

Lotte Faurbæk
Forsknings- og
Innovationsstyrelsen
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