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stensen (ESK), Erik Østergaard Jensen (EOJ), Lars H. Andersen (LHA), Søren Bom Nielsen (SBN), Kurt Jensen 

(KJ), Klaus Lønne Ingvartsen (KLI), Niels O. Nygaard (NON), Ib Johannsen (IBJ), Conni Simonsen (CSI), Michelle 

Williams (MW), Thomas S. Toftegaard (TST), Jes Madsen (JESM), Mogens Nielsen (MN), Tom V. Madsen (TVM), 

Kurt Nielsen (KNI), Niels Halberg (NH), Troels Skrydstrup (TS), Elin Møller (EM), Marianne F. Løyche (MFL), Jens 

D. Holbech (JDH), Niels Damgaard Hansen (NDH) og  Lars Melin (LME). 

Afbud: Hanne Bach Clausen, Charlotte Sand 

Gæster: Elly Thøgersen (pkt. 3.b.), Dorthe M. Andersen (Pkt. 4) og Svend Aage Mogensen (Pkt. 7) 
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Ad. 1. Godkendelse af dagsorden og referat 
Udkast til referat fra il-mødet den 23. oktober 2013 blev godkendt uden ændringer. 
 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
Ad.2. Opfølgning 

a. Opfølgning på rullende to-do liste 
Dekanen orienterede. KPI og Burning Platform er blevet sat på den rullende to-do li-
ste og vil blive behandlet på de kommende IL-møder. Det samme gælder strategi og 
handleplaner for 2014.  
 
Ad. 3. Økonomi 

a. Forecast 3 
 
Bilag blev omdelt omdelt. Dekanen gav status på fakultetets samlede økonomi. Der 
ses stadig større udsving fra FC1, FC2 og til FC3. Der er et ekstra krav om budgetfor-
bedring og dekanen understregede, at det er forventningen, at vi lever op til budget-
krav i FC1. Dekanen anerkendte det store arbejde, institutlederne har gjort for at 
komme nærmere målet, og opfordrede til fortsat fokus på målet.  
 
Han oplyste, at han havde fokus på de udgifter, hvor der har været særligt store ud-
sving, som fx byggerelaterede udgifter. Der skal desuden ses på, hvordan der opnås 
større indtjening og institutlederne bør også se på aktivitetssætningen. 
 
MW efterlyste oplysninger om, hvem der er ansvarlig for indtastning af oplysninger 
vedr. ansøgninger i ReAp. Det blev aftalt, at der kommer nærmere oplysninger til in-
stitutlederne vedr. tastning af oplysninger om ansøgninger og bevilllinger.  
 
Flere institutledere opfordrede til en dialog om opgavefordelingen mellem institut-
terne og administrationen, idet de fandt at der var en tendens til at opgaver blev lagt 
ud til institutterne. NDH gjorde opmærksom på, at der er løbende dialog med insti-
tutsekretariatslederne om de administrative opgaver, og det er sket, at der er opgaver 
som er flytte tilbage til administrationen. Dekanen var enig i behovet for at se på op-
gaveløsningen – hvad løses, hvad løses ikke og hvad skal prioriteres – og han havde 
taget fat på dette. 
 
 
 

b. Nye retningslinjer for indtægtsdækket virksomhed ved Elly Thø-
gersen  

Elly Thøgersen, AU økonomi, gennegik de nye retningslinjer for indtægtsdækket virk-
somhed, som skal implementeres på AU pr. 1/12. Nogle af pointerne fra oplægget var 
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- Der er tale om en finanslovbestemt ændring af regelsættet vedr. indtægts-
dækket virksomhed.  

- Der må ikke være medfinansiering på indtægtsdækket virksomhed og aktivi-
teten skal gerne være overskudsgivende. 

- Eventuelle overskud fra IV projekter tilgår hovedområdet og kan bruges alle-
rede inden for pågældende regnskabsår– dekanen kan beslutte at udlægge til 
instituttet 

- Der udarbejdes et budget for IV projektet som indeholder både direkte og in-
direkte omkostninger (overhead) 

- Den fremadrettede overheadsats er på minimum 113% og gælder for alle pro-
jekter der underskrives d. 1. december og derefter. 
 

Elly Thøgersen oplyste, at der forventes en web løsning til det udarbejdede kalkulati-
onsskema.  

 
 
Ad. 4. Karriereveje og ST politik 
Efter drøftelser af ST politik for VIP karriereveje på IL-møde den 8. oktober 2013 
blev det besluttet også at beskrive karrierevejen frem mod en seniorrådgiver stilling. 
Forslag til ST politik for karrierevej fra adjunkt/forsker til seniorrådgiver blev god-
kendt. Den videre proces består af en forelæggelse af ST politikken for FSU og en for-
ventet  implementering af ST politikken samtidigt med Tenure trac modellen. 
 
Der er blevet efterlyst karriereveje for AC-TAP, men dette afventer indtil videre even-
tuelle overvejelser om fælles retningslinier vedr. dette. 
 
Ad. 5. Forandringsledelse, handleplan og KPI 
Dekanen gjorde status i forhold til de første 90 dage som dekan. Kort tid efter tiltræ-
delsen udmeldte han, at der skulle arbejdes med tre hovedindsatsområder  
1) faglighed i fokus,  
2) et hovedområde  i verdensklasse og  
3) optimeret administration og service  
Alle institut- og centerledere er blevet bedt om at indmelde, hvordan dette arbejde 
udfoldes på institutterne/centrene, herunder konkrete handleplaner for 2014 og fast-
læggelse af målparametre (KPI). Dekanen takkede  for de foreløbige bidrag. Der vil 
blive arbejdet videre med fastlæggelse af handleplaner og institutspecifikke KPI.   
 
Ad. 6. Oplæg fra arbejdsgruppen vedr. Efter og videreuddannelse 
Tom Vindbæk Madsen fremlagde  gruppens arbejde.  EVU består af Master –
uddannelser, diplomuddannelser, heltidsuddannelse på deltid, åben uddannelse og 
særligt tilrettelagte kurser. Den største aktivitet på EVU-området ved ST er åbenud-
dannelse, også kaldet tomplads. Forudsætningerne for etablering af et udbud er, at 
det er relevant, der skal være et marked, der skal være god økonomi – vi skal kunne 
tjene på udbuddet, de nødvendige ressourcer (lokaler, undervisere) skal være tilstede 
og der skal være kvalitet i udbuddet. Nye udbud bør koordineres via institutleder-



 
 

    

Side 4/4 

 

AARHUS 
UNIVERSITET 
SCIENCE AND TECHNOLOGY 

kredsen.  Arbejdsgruppen vil arbejde videre og komme med et oplæg med en idérun-
de. Deltagere i arbejdsgruppen var Tom Vindbæk Madsen og Kurt Nielsen(formænd 
for gruppen) samt Conni Simonsen, Kurt Jensen og Peter Henriksen.  

 
Ad. 7. Kriseberedskabsplan ved Svend Aage Madsen AU KOM 
Svend Aage Mogensen gav en kort præsentation af beredsskabsplanen. Institut- og 
centerlederne er forpligtede til at udbrede kendskabet til beredskabplanen, herunder 
kendskabet til det døgnbetjente alarmeringsnummer (87 15 16 17). Bemærk at alar-
meringsnummeret IKKE erstatter en opringning til 112 i tilfælde af brand, ulykke, 
livstruende situationer ol. Yderligere oplysninger kan findes på hjemmesiden, 
http://medarbejdere.au.dk/administration/administration/beredskab/ 
 
 
Ad. 8. Nyt fra prodekanerne 

a. Høringssvar til Danmarks Innovationsfond ved Mogens Nielsen 
Mogens Nielsen orienterede om høringen vedr. lovforslag til etablering af Danmarks 
Innovationbsfond. Der lægges  udkast til høringssvar fra AU/ST op til  en positiv støt-
te til etablering af fonden. Dog understreges det, at fonden bør have uafhængighed, 
og at der skal være mulighed for at få uafhængig og faglig rådgivning. Institutlederne 
blev bedt om at indsende eventuelle yderligere kommentarer senest fredag d.  8. no-
vember. 
 
Ad. 9. Meddelelser 
Rektor har besluttet at delegere kompetencen til at tildele titlerne adjungerede pro-
fessorer og adjungerede lektorer til dekanerne.  
 
I forbindelse med delegation af kompetencen har rektor fastsat rammer for bedøm-
melse af adjungerede professorer og adjungerede lektorer. Desuden har ST fastlagt en 
procedure for sagsgangen i forbindelse med indstilling af adjungerede professorer og 
lektorer. Der var ingen bemærkninger til de fremlagte procedurer. 
 
 
Ad. 10. Eventuelt 
Det blev foreslået, at der blev arrangeret et fagligt arrangement d. 4. december 2013. 
Dekansekretariatet vil arbejde videre med forslaget. 
 
 
Mødeplan for 2014 skal revideres, da universitetsledelsesmøderne flyttes til om ons-
dagen. Fremover vil møderne af hensyn til transporttiden fra Sjælland/Fyn starte kl. 
10.00. Dekansekretariatet vil udarbejde en ny revideret mødeoversigt som deltagerne 
får tilsendt samtidig med at møderne bliver lagt i  kalenderne. Det blev besluttet, at 
mødefrekvensen ændres, således at der fremover vil blive afholdt møder af 3 timers 
varighed hver 3. uge. 
 
 


