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Arbejdsgruppens formål
Arbejdsgruppen får til opgave at styrke Danske Universiteters muligheder for at påvirke den europæiske dagsorden – både gennem indspil til Uddannelses- og Forskningsministeriet og gennem samarbejde med andre danske og europæiske organisationer.
Arbejdsgruppen vil således være Danske Universiteters forum for udveksling af erfaringer og drøftelse af aktiviteter, udviklinger og udfordringer i EU’s forsknings- og
innovationspolitik. Arbejdsgruppen skal dertil understøtte den faglige forankring af
Danske Universiteters Forsknings- og Innovationspolitisk udvalg og deres strategiske drøftelser og beslutninger vedr. EU-forsknings- og innovationsrelaterede temaer.
Medlemskreds og formand
Alle universiteter indbydes til at udpege ét medlem til arbejdsgruppen om EU’s
forsknings- og innovationspolitik. Det forventes, at medlemskredsen vil bestå af administrative medarbejdere med særligt fagligt kendskab til EU’s forsknings- og innovationsprogrammer.
Formand og næstformand vælges af arbejdsgruppens midte. Det universitet, som
stiller med formanden, kan udpege et ordinært medlem foruden formandsposten.
Tilrettelæggelse af arbejdsgruppens arbejde og sekretariatsbetjening
Arbejdsgruppen afholder som udgangspunkt mellem 2 og 3 møder årligt, og mødedatoer fastsættes efter aftale med arbejdsgruppens formandskab.
Danske Universiteters sekretariat står for den politiske og administrative betjening
af arbejdsgruppen for EU’s forsknings- og innovationspolitik med bistand fra formandens universitet. Arbejdsgruppen står dog selv for en væsentlig del af det tematiske indhold i gruppens arbejde og møder.

Arbejdsgruppens arbejde forventes at have et betydeligt element af løbende erfaringsudveksling og drøftelse af sektorfælles udfordringer, men arbejdsgruppen bør
hvert år udarbejde et arbejdsprogram for det kommende år med 2-4 centrale temaer med særligt fokus på udfordringer og muligheder, hvor der er behov for politisk aktion.
Arbejdsgruppen kan tage initiativ til at oprette ad hoc underudvalg fx i nedsættelse
af fællesoperationelle best practice-grupper, hvor universiteterne i skræddersyede
kurser lærer af hinanden. Aktiviteterne skal differentiere sig fra aktiviteter i EU-Erfa
gruppen og EUDK-support ved at have fokus på universiteterne særlige behov.
Arbejdsgruppen har dertil en naturlig relation til Danske Universiteters Forskningsog Innovationspolitisk udvalg og forventes i vid udstrækning at spille en rolle i den
faglige forberedelse og rådgivning af Forsknings- og Innovationspolitisk udvalg. På
samme vis kan arbejdsgruppen pålægges opgaver af Forsknings- og Innovationspolitisk udvalg.
Relation til eksterne interessenter
Arbejdsgruppen kan efter behov mødes med relevante kontorchefer og faglige
medarbejdere fra Uddannelses- og Forskningsministeriet samt medarbejdere fra
andre interesseorganisationer.
Arbejdsgruppen fungerer dertil som skriftlig referencegruppe ift. udspil, høringer
og henvendelser, som kræver hurtig behandling. Det involverer bl.a. dokumenter
formidlet via EU-Specialudvalget for Forskning og UFM’s strategiske referencegruppe.

