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NCN indledte mødet med at byde velkommen til Jacob Schach Møller som er ansat som ny 
institutleder på Institut for Matematik pr. 1. oktober 2017.  
 
1. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 
Dagsordenen blev godkendt. 
Udkast til referat fra fakultetsledelsesmødet d. 22. september 2017 blev godkendt. 
 
2. Opfølgning: 
A. To-do listen (bilag) 
NCN bemærkede: 

 Alle punkter på listen er indarbejdet i dagsordenen for de sidste to fakultetsledel-
sesmøder i 2017.  

 I forhold til punktet: ”Ansættelser, herunder rekrutteringsbehov på DCA og DCE” 
bliver der ultimo november i stedet for 1:1 møder afholdt rekrutteringsmøder, 
hvor opdaterede rekrutteringsplaner drøftes.  

 
B.    Opfølgning på strategiseminar (oplæg fra ”Global Council”) 
SRK kvitterede for gode dage på Sandbjerg og redegjorde nærmere for, hvordan der er samlet op på 
drøftelserne og lavet et forslag til proces. 
 
Det fremgår af visionen i ST Strategic Plan 2016-2020 for Science and Technology, at ST vil være en 
global key player med forskning af høj kvalitet til gavn for samfundet. Global Council har fået til op-
gave at igangsætte og implementere ni strategiske globale initiativer, som alle har til formål at styrke 
ST i et globalt perspektiv. Processen for de 9 indsatsområder er fastlagt således, at der foreligger fær-
dige handleplaner for alle initiativer i juni 2018. 
 
Fakultetsledelsen godkendte den udsendte procesplan for udarbejdelse af handleplaner for de ni strat-
giske globale initiativer under ST Strategic Plan 2016-2020. 
 
3. Nyt fra medlemmer 
NDH orienterede om, at der er nedlagt 15 stillinger i Det Administrative Center på ST. Der er indgået 
hhv. senior og fratrædelsesaftaler, så det alene har været nødvendigt at opsige 6 medarbejdere. NDH 
roste funktionscheferne for deres arbejde ift. at medvirke til, at så få som muligt er blevet ramt af be-
sparelsen. 
 
NDH orienterede endvidere om, at alle statens byggeprojekter er flyttet fra BYGST til vejdirektoratet.  
Det er endnu uafklaret, hvad det kommer til at betyde for ST. 
 
HBC gjorde opmærksom på en afgørelse truffet af Ombudsmanden vedrørende Miljøoplysningsloven  
og Offentlighedsloven. Borgerne skal kunne få oplysninger om miljøet fra offentlige myndigheder. De 
oplysninger skal myndighederne give. I en konkret sag hvor DCE har taget prøver hos private som var  
blevet lovet anonymitet har en journalist bedt om at få at vide, hvor prøverne er taget. Ombudsmanden  
i sin afgørelse fastslået, at DCE skal udlevere oplysningerne. Hvis DCE ikke havde kendt til  
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koordinaterne, var det ikke blevet et problem. Sagen viser, endnu et eksempel på et hjørne  
ST skal være opmærksomme på i forbindelse med myndighedsbetjening. 
 
NCN orienterede om, at ST den 1. november markerede startskuddet for det nye Center for  
Cellular Signal Patterns (CellPAT), som er et af de 10 nye centre, der fik bevilling ved Dan- 
mark Grundforskningsfonds 9. ansøgningsrunde. Jørgen Kjems er centerleder. 
 
4. Økonomi 
a. ØR3 (Bilag) 
Økonomirapport 3 2017 
NCN gennemgik ØR 3 og konkluderede, at fakultetet pt. forventer et underskud på 4 mio.,  
hvilket er en forbedring på 5 mio. kr. ift. budgettet. Fakultetet havde en opsparing på 51  
mio. ved indgangen til 2017. Der foreligger planer for at afvikle opsparingen med udgangen  
af 2020. 
 
NCN opsummerede følger hovedårsager til stigningen i ØR3 i forhold til budget 2017.  
 
Uddannelsesindtægter. 
Her er der en opjustering på 10 mio. kr. ift. budgettet. Opjusteringen dækker over flere  
modsatrettede forhold: 

• Heltidsuddannelse: +8,7 mio.  
Opjusteringen har baggrund i et stigende antal STÅ under ingeniørområdet på 5 
mio. og 3,7 mio. under de øvrige uddannelser. 

• Reduktion af fremdriftsbøden: +15,3 mio. 
Nyeste prognose fra AU-Studiers peger på den budgetterede fremdriftsbøde på 
15,3 mio. nærmere bliver på kun 0,3 mio. kr. 

• Færre færdiggørelser (m. bonus): -4 mio. 
• Nedregulering af takster for færdiggørelsesbonus: -7 mio. 

Ministeriet har reduceret i de forventede færdiggørelsestakster med cirka 10%. 
• Økonomisk ubalance tilbage fra 2013 for diplomingeniører: -3,7 mio. 

AU har modtaget et sent tilbagebetalingskrav vedr. økonomisk ubalance for udvekslingsstude-
rende for perioden 2013-15. Tilbagebetalingen burde rettelig være blevet fremsendt til AU i 2016. 
AU har ikke været bekendt med at der lå et tilbagebetalingskrav her. 

 
Særbevillinger 
Beløbet på 32 mio. i fra USM/UDM er en stigning på 6,4 mio. ift. B17. Stigningen dækker dels over den  
udskudte udmøntning af Ingeniørsatsningen, samt over flere øvrige udmøntninger af mindre  
størrelsesorden. 
 
Udmøntninger fra ST’s interne puljer 
NCN fremhævede, at trækket på GSST-puljen er reduceret med 19,7 mio. ift. budgettet. For den øvrige  
ledelse-/risikopulje er der udmøntet ekstra 59,289 mio. ift. budgettet.  
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Eksterne tilskud + Salgsindtægter + Overhead 
Her er der tale om en nedjustering på 12,5 mio. ift. budgettet. 
Fakultetet har indarbejdet en kollektiv nedjustering på 57,4 mio. kr. i forhold til ØR3. Det  
er med baggrund i top-down-kig på det realiserede forbrug i årets 8 første måneder set i  
forhold til den historiske trend. 

 
Bidrag til ST Adm. center, AU fællesområdet og USM/UDM 
Beløbet på 317,1 mio. kr. er stigning på 1,2 mio. ift. budgettet. Stigningen skyldes primært  
ekstrabidraget til AU Library vedr. ’grant deals’-aftalen. 
 
Lønninger + Øvrige driftsomk. + afskrivninger 
For Bygningsområdet er beløbet steget med 48,2 mio. ift. budgettet. Det har primært bag-
grund i byggesagerne vedr. ingeniørbyggeriet, Skejby, Katrinebjerg (gen)hensættelse til 
PCB-renovering, samt til øgede arealer til ingeniørområdet og i en fornyet opgørelse af  
ejendomsskatten for Navitas. 
 
Ledelses/Risikopuljen 
Under ledelses/risikopuljen er der reserveret et beløb på 5,5 mio. (ØR3 budget) til opstart af de plan-
lagte strategiske tiltag (tematiske centre, startpakker, synergipakker m.v.). Der opereres ikke med en 
risikopulje. 
 
Budgettilpasning 
Her er ligger et ”negativt forbrug” på 22 mio. Beløbet dækker over en overordnet vurdering af luft/fri-
rum i de enkelte enheders budgetter, som kan vise sig som resultatforbedringer, når regnskabsresulta-
tet for året engang foreligger. For at undgå at fakultetet bryder sit opsparingsloft (hvilket vil ske ved et 
overskud på cirka 16 mio.) er der derfor kalkuleret med denne ”resultatforbedringsrisiko”. 
 
Fakultetsledelsen havde ingen bemærkninger til ØR3.  
 
NCN orienterede om, at der den sidste tid har været gode og konstruktive møder vedr. de fremadret-
tede budgetter. NCN mener, at ST har en robust økonomi, men fremhævede, at det er vigtigt at se på 
den lange bane og vurderer, hvor fakultetsleden skal/kan gøre noget for at sikre fakultetet mod økono-
miske udfordringer. Fakultetsledelsen besluttede at der skal sættes en proces i gang for at mindske fra-
faldet på ST. 
 

b. Hjemtagning af eksterne midler (bilag)  
ReAp Kvartalsrapport blev uddelt på mødet.  
 
Fakultetsledelsen havde en drøftelse af hvordan det går for ST ift. hjemtagning af eksterne midler. Gør 
ST det godt nok?  
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NCN pegede på, at ST har igangsat flere strategiske centre og håber, at det giver resultater. 
ST har danmarks rekord i at skaffe flest penge per VIP, det er godt særligt, hvis ST får flere 
ansatte.  
 
Der er dog flere udfordringer:  

 ST er gået ned ift. hjemtagning af midler fra både FNU og FTP.   
 ERC er et must win battle – her skal ST gøre det bedre 
 Der er på flere parametre stor variation institutterne imellem. Fx. er ansøgnings-

aktiviteten målt per VIP meget forskellig på de forskellige institutter. Det skal der 
være opmærksomhed omkring. Dog er fundingbehovene forskellige for hhv. de 
”våde” og de ”tørre” institutter. 

 
Fakultetsledelsen drøftede, hvordan en større grad af fundraising sikres? Der var enighed  
om, at fakultetsledelsen skal tage ansvar for fundraising, og at institut- og centerlederne  
skal være mere proaktive i forhold til at hjælpe og støtte medarbejderne både i relation til  
hvad de skal søge og selve ansøgningsprocessen. Det blev besluttet, at fakultetsledelsen  
skal have en drøftelse af, hvad ledelsen kan gøre og hvad vil være gode processer. 
 
5. Studietidsreduktion v. FB (Bilag) 
FB redegjorde for, at en del af universiteternes pulje til færdiggørelsesbonus er gjort betinget af en  
studietidsreduktion (Studietidsmodellen).  
 
Den tilladte overskridelse ud udover normeret tid i 2020 er 8,8 måneder. Aftalen på AU er, at denne  
overskridelse fordeler sig med 3 måneder på bacheloruddannelsen og 5,8 måneder på kandidat- 
uddannelsen. 
 
Hvordan er det så gået ift. at reducerer studietiden på ST fra 2016 til 2017?   
Samlet set er der for ST tale om en pæn reduktion på såvel bachelor- som kandidatuddannelserne. 
Studietiden er markant reduceret dog særligt på kandidatuddannelserne. 
 
FB konkluderede, at tendensen for både bachelor og kandidat uddannelserne ser fornuftigt  
ud for ST. Det er gået godt, og det betyder at ST er indenfor 2020 måltallene. Der er dog enkelte insti 
tutter der ikke opfylder målene i indfasnings-fasen. 

 
6. Hanleplan for EDU it v. FB 
FB orienterede om, at som en del af AU udviklingskontrakten skal alle fakulteter i 2017 udarbejde en 
handleplan for Educational IT. ST skal indsende handleplan senest 3. november 2017. 
 
I henhold til AU udviklingskontraktens mål om tidssvarende undervisningsforløb og –afvikling skal  
alle fakulteter i 2017 have udarbejdet en handleplan for, hvordan og hvilke undervisningselementer,  
der kan gentænkes og re-designes ved hjælp af Blackboard eller andre relevante teknologier. Fakulte 
terne skal senest 3. november indsende handleplaner til efterfølgende drøftelse og godkendelse i Ud 
valget for Uddannelse. 
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FB pointerede, at ST’s kursusansvarlige er meget positive over for Edu it undervisningen 
og i særlig høj grad er interesseret i at bruge edu-it til at forbedre de studerendes læring, 
skabe mere fleksibel undervisning samt højere studentertilfredshed. Formålet er at øge 
kvaliteten af uddannelsen og skabe mere læring.  
 
Der er flere virkemidler. ST kan arbejde med:  

 Opbygning af ensartet kursusmenu-struktur 
 Aktiverende forberedelse til forelæsninger, laboratorieøvelser og teoretiske øvelser 
 Øget feedback, specielt automatiseret feedback og feedback mellem studerende 

(peer feedback) 
 Anvendelse af eksisterende e-læringssystemer tilknyttet fagenes lærebøger hvor 

dette giver bedst mening (se slide) 
 
Indsatserne forudsætter, at implementering i black board er let at gå til, herunder teknisk  
støtte til underviserne. 
 
FB understregede, at det er en komprimeret proces. På det næste fakultetsledelsesmøde vil  
prorektor Berit Eika præsenterer AUs Educational IT satsning. AU’s bestyrelse drøfter og træffer  
afgørelse om AUs Edu IT satsning d. 12/12 
 
Fakultetsledelsen tilsluttede sig det foreløbige forslag til handleplan for Educational IT på ST.  
Fakultetsledelsen påpegede, at infrastruktur skal tænkes ind. Strategisk skal det planlægges så det  
hænger sammen ift. både nye undervisningsformer og lokaler. 

 
7. Alumnesatsning på ST v. SRK (bilag) 
Projektmedarbejder Lajla Johansen (LJ) præsenterede fakultetets alumnesatsning. Der er udpeget  
kontaktpersoner på institutterne og der er udarbejdet en handlingsplan med henblik på rekruttering af  
alumner, organisering af alumne aktiviteterne på fakultetet og afvikling af en alumnedag. 
 
LJ pointerede, at alene 10 procent i dag gør brug af alumne netværket på ST, så der er et stort potenti-
ale. Kontaktpersonerne udviser masser af god energi og er godt i gang med arbejdet. 
 
ST ønsker at etablere et fagnært alumnenetværk, hvor alumnen kan pleje sit netværk og en livslang  
faglig interesse i naturvidenskab og/eller ingeniørvidenskab gennem sit gamle uddannel- 
sesmiljø. Alumnerne skal have noget ud af det og ST skal have noget ud af det (kontakt og  
samarbejde). Alumnerne kan få faglig viden fra ST,  og de kan udbygge deres netværk. Derfor foran 
kres netværket på institutterne og koordineres i etableringsfasen på fakultetsniveau. 
 
Hvad skal der ske:  

 Kontaktpersoner etablere hjemmeside som beskriver instituttets alumneaktiviteter, skal være 
klar inden jul.  

 ST vil benytte AU’s centrale CRM-system til registrering af alumner, og det forventes at der 
medio januar rettes henvendelse til samtlige ST-alumner via e-Boks. Før udsendelsen af den 
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henvendelse oprettes en portal på scitech.au.dk, der via ca. 12 faglige indgange pe-
ger videre til institutternes alumnetilbud. Her er al information om ST’s tilbud til 
alumnerne samlet. 

 Som led i rekrutteringen af ST-alumner afholder ST en alumnedag primo april. 
Datoen er endnu ikke fastlagt. Planen er, at alumnedagen indledes om formidda-
gen med en fælles velkomst og oplæg i Aulaen. Derefter fortsætter dagen over mid-
dag på institutterne med lokalt forankrede arrangementer, da al erfaring viser, at 
alumner er interesseret i at se, hvordan går det ift. det faglige miljø. 

 
Fakultetsledelsen havde følgende bemærkninger: 

 Fællestaleren på alumnedagen kan være en ST alumne. Alle skal derfor tænke over, 
om de har en kapacitet blandt deres alumner som vil være oplagt? 

 Det kunne også være en kendt komiker eller lign. 
 Tidspunktet på dagen skal tænkes ind 
 Kig på den erfaring BSS har 
 Er Phd.d. tænkt ind som alumner => ja AU målgruppen er både tidligere stude-

rende og medarbejdere  
 
8. Midtvejs/slutevaluering af synergipakker v. bevillingshaverne 
Fakultetsledelsen havde inviteret bevillingshaverne fra første runde(2015) med til fakultetsledelses- 
mødet med henblik på, at få en midtvejs/slutevaluering af de 9 projekter, herunder gennemførelsen af 
resultater og effekter. 
 
Der var følgende 8 bevillingshavere som deltog og præsenterede deres projekt:  
Hans Kjeldsen => En dansk småsatellit til forskning i astrofysik 
Thomas Vosegaard og Zheng Guo => NMR-Based Lipidomics 
Søren Wandahl og Kasper Lynge => Data Driven Construction Sites 
Peter B. Sørensen => Synergi om droner mellem Aarhus Universitet, myndigheder og industri 
Signe Normand => Metodisk synergi til ektrahering af økologisk viden fra droneindsamlede billeder 
Charles Lesher => MAT-X  
Peder Klith Bøcher => Exploration of LiDAR data 
Peter Grønkjær og Marit Solveig Seiderkrantz => The ecohistory of marine ecosystems: Linking eco 
logical and geological timescales (ECOLINK) 
 
Som eksempel kan Hans Kjeldsens præsentation af ”En dansk småsatellit til forskning i astrofysik”  ses 
her: http://astro.phys.au.dk/~hans/AUSAT_HK/ 
 
Der var i fakultetsledelsen bred enighed om, at det var interessant at høre om de forskellige projekter  
og at få bekræftet, at formålet med at uddele synergipakker til fulde er opfyldt. Fakultetsledelsen op 
summerede, at det fremgik af de forskellige gennemgange og konklusioner, at synergipakkerne samlet  
set har haft en positiv effekt ift. både, at skabe en stærk faglig position, indhente ekstern finansiering  
og ikke mindst at opnå faglig synergi ved en styrkelse af samarbejdet mellem både fakultetets institut 
ter og centre, erhvervslivet og forskere ved udenlandske universiteter. 

http://astro.phys.au.dk/%7Ehans/AUSAT_HK/
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11. ERC grants v. SRK (bilag) 
 SRK pointerede, at ST har ambitioner om at være i top 50 inden for Science and Techno-
logy i 2025, hvilket bl.a. fordrer at Fakultetet står stærkt i den globale, internationale og 
nationale konkurrence om funding. ST Strategic plan 2016-2020 oplister en lang række 
forskellige tiltag, som skal understøtte denne målsætning.  
 
SRK bemærkede, at i perioden 2013-2016 år har ST hjemtaget 8 ERC grants, hvoraf de 5 
blev hjemtaget i 2014. Til sammenligning har KU hjemtaget i alt 39 ERC grants i perioden 
2013-2016, hvoraf de 20 er indhentet de seneste 2 år (KU data er for alle fagområder. Dog 
viser data at KU har et stabilt hjemtag, mens AU hjemtag falder). 
 
Målet og ønsket er, at ST øger fokus og indsats markant, for at sikre en mere målrettet 
identifikation af ansøgere, mere målrettet forberedelse af ansøgere, og en højere kvalitet i 
ansøgningerne til ERC grants. Da ERC grants er ”fødekæde” for andre grants, er det vigtigt 
at der er et styrket fokus på alle tre niveauer. 
 
Fakultetsledelsen godkendte forslag til plan for styrket og målrettet fokus på understøttelse  
til at styrke kvaliteten i ansøgninger til ERC grants, herunder: 

 øget fokus på processen i fakultetsledelsen, herunder identifikation af mål og drøftelse 
af ansøgerfelt og ansøgninger 

 tidlig, lokal drøftelse af mulige kandidater 
 udpegning af ERC mentorer for de tre grant typer. ERC mentor skal have personlig er-

faring med ansøgningsproces for den respektive grant type. Kan evt. dække flere insti-
tutter. 

 tidlig, håndholdt support af ansøger 
 for den enkelte ansøger udarbejdes tidsplan for support for 1-3 måneder før ansøg-

ningsfristen 
 der tilbydes feed-back sessions 14 dage inden ansøgningsfrist 

 
NCN supplerede med, at der fremadrettet også vil være fokus på, at de kandidater ST ansætter skal  
være kvalificerede til at få et ERC grant. ST skal sikre at fakultetet har de rigtige ansatte (CV’er) og  
have opmærksomhed på,  at de hjælpes/understøttes rigtigt i processen 
 
HB gjorde i opmærksom på ERC Worskshop på ST med Professor Carlos M. Duarate d. 21. nov. 2017.  
 
10. Status konkurrenceudsættelse v. KNI 
KNI orienterede om, at Miljø- og Fødevareministeriet har d. 2. november har varslet hvilke  
områder af myndighedsbetjeningen, der er de næste, der kommer i udbud.  
 
Det drejer sig om følgende områder inden for Aarhus Universitets rammeaftale: indsatsområderne luft 
og emissioner (37 mio.) under ydelsesaftalen Luft, Emissioner og Risikovurdering, samt indsatsområ-
det arter og tør natur under ydelsesaftalen Natur og Vand (20 mio.). Derudover er følgende områder 
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inden for Københavns Universitets aftaler konkurrenceudsat: skov og landskabsområdet 
(12 mio.) og skovovervågning (4 mio.). Samlet set konkurrenceudsætter ministeriet for i alt 
73 mio. kr.  
 
Områderne er varslet i udbud med effekt fra 1. januar 2021.  

 
Selve udbuddet forventes at komme medio 2018, hvorefter de involverede institutter (Mil-
jøvidenskab og Bioscience) og DCE i samarbejde vil udarbejde tilbuddene fra AU. En me-
tode, der er blevet brugt med succes ved de tidligere udbud. 
 
KNI understregede, at der er fokus på at sikre, at information til ST medarbejdere – først 
til de berørte institutter og herefter til hele ST.  
 
12. Meddelelser 
a. Ansøgninger til Siemensfonden (bilag) 
Ingen bemærkninger. 
 
13. Eventuelt 
MFL orienterede om et forslag fra ST-HR om, at følgende sætning fremadrettet tilføjes ved alle  
stillingsopslag på ST: 
All interested candidates are encouraged to apply, regardless of their personal background. Research  
activities will be evaluated in relation to actual research time. Thus, we encourage applicant to specify  
periods of leave without research activities, in order to be able to subtract these periods from the span  
of the scientific career during the evaluation of scientific productivity. 

 
Begrundelsen for forslaget er at støtte op om Aarhus universitets handleplan for flere kvinder i forsk- 
ning 2016-2020. 

 
Det blev besluttet, at medmindre der kommer bemærkninger fra institut og centerlederne senest ved 
referatets godkendelse har fakultetsledelsen tilsluttet sig forslaget fra ST-HR”. 
 
NCN orienterede om, at der på det seneste ST fællesmøde i FAMU og FSU var blevet gjort opmærksom 
på, at de unge post doc og ph.d. er ansatte på institutterne. Det betyder, at der skal holdes MUS samta-
ler med dem, og de skal have karrierevejledning. NCN indskærpede overfor institut- og centerlederne 
at være opmærksomme på, at afvikle MUS med alle instituttets/centerets ansatte.  
 
  


