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8000 Aarhus, lokale 529   
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Deltagere: Niels Chr. Nielsen (NCN), Niels Kroer (NKR), Hans Brix (HX), Peter Henriksen (PH), Erik Steen Kri-

stensen (ESK), Erik Østergaard Jensen (EOJ), Lars H. Andersen (LHA), Kurt Jensen (KJ), Klaus Lønne Ingvartsen 

(KLI), Niels Lauritzen (NL), Ib Johannsen (IBJ), Michelle Williams (MW), Thomas S. Toftegaard (TST), Jørgen 

Kjems (JK), Conni Simonsen (CSI), Jes Madsen (JESM), Mogens Nielsen (MN), Tom V. Madsen (TVM), Kurt Niel-

sen (KNI), Hanne Bach Clausen (HBC), Elin Møller (EM), Jens Holbech, Marianne F. Løyche (MFL), Niels Dam-

gaard Hansen (NDH), Dorthe. M. Andersen (DMA), Lars Melin og Charlotte Sand. 

Afbud: Søren Bom Nielsen og Niels Halberg. 
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NCN indledte mødet med at byde velkommen til professor Jørgen Kjems som pr. 1. 
januar 2014 er tiltrådt som konstitueret leder af iNANO og som derfor fremadrettet 
vil deltage på institutledermøderne. 
 
NCN mindede om, at der på sidste il-møde blev budt velkommen til Niels Lauritzen 
som er konstitueret institutleder for Institut for Matematik i perioden 1. jan- 30. juni 
2014. Niels deltager i il-møderne i den periode. 
 
NCN bemærkede, at deltagelse per video link til både il- og budgetmøder fungerer 
godt og betyder betragtelige tids- og økonomi besparelser for den enkelte. NCN un-
derstregede dog, at i den forestående situation er personlig deltagelse en fordel grun-
det sagernes kompleksitet og nytte af erfaringsudveksling. 
 
Ad. 1. Godkendelse af dagsorden og referat 
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 
 
Udkast til referat fra IL-mødet den 18. dec. 2013 blev godkendt. NCN tilføjede, at fle-
re af institutledere efterfølgende havde tilkendegivet, at præsentationen fra Finn 
Frandsen og Winnie Johansen var særdeles inspirerende. NCN opfordrede derfor til, 
at alle tænker over lignende inspirerende og relevante indspil. AU har mange eksper-
ter, som vi med fordel kan bruge. 
 
Ad. 2. Opfølgning 

a. Opfølgning på den rullende to-do liste 
NCN havde følgende bemærkninger: 
 
DEIC: 
Status er, at DEIC ønsker at investere. ST har ikke forpligtet sig til noget endnu. DEIC 
fremsender beskrivelse af projektet til AU, hvor de forskellige hovedområder kan by-
de ind med forventet brug. DEIC vil så tilstræbe at udvikle en langvarig model. NCN 
understregede, at dette er en god løsning for ST. 
 
Stillingsstruktur 2013, ST politik for VIP karriereveje og Tenure Track.  
NCN orienterede om, at ST politik for VIP karriereveje skal behandles på FSU mødet 
den 15. januar 2014. Når ST politik for VIP karriereveje er endeligt godkendt af FSU, 
vil der blive udarbejdet slides af HR-ST til brug for il-ledernes orientering på institut-
terne om: Tenure Track, ST politik for VIP karriereveje og Stillingsstruktur 2013.  
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b. Opfølgning på ekstraordinære HSU og FSU møder 

I bilagsmaterialet er vedlagt referat fra de ekstra ordinære HSU møder:  
 den 26. nov. 2013 og  
 den 13. dec. 2013.  

 
Referat fra det ekstraordinære FSU møde: 
 den 19. dec. 2013 

 
Der er endvidere afholdt et ekstraordinært HSU møde den 9. jan. 2014. Referat fra 
mødet foreligger endnu ikke, men på mødet blev HSU enige om at fastholde et over-
ordnet fælles kriterie. Det blev samtidig besluttet, at LSU’erne kan supplere med 4-5 
kriterier.  
 
Der er endvidere afholdt et ekstraordinært FSU møde den 8. jan. 2014. Referatet er 
under godkendelse, men NCN orienterede om, at beslutningen på HSU den 9. jan. 
om fastholdelsen af et overordnet kriterie er helt i overensstemmelse med drøftelser-
ne på FSU mødet på ST den 8. jan. 2014. 
 
Ad. 3. Økonomi og besparelsesproces  
Dorthe M. Andersen deltog under behandlingen af punktet. 
 

a. Budget 2014  
NCN henviste til at byrden deles i fællesskab på AU og på ST. Det er et kollektivt an-
svar for at løse de udfordringer AU står overfor.  Målet er, at AU ikke har underskud i 
2015 og dermed får en sundere økonomi, så der bliver luft og muligheder igen. Det 
bliver en hård tid, men det er det rigtige at gøre og det er nødvendigt. NCN under-
stregede, at det kræver en fælles indsats, at få AU på banen igen med gejst, optimisme 
og resultater.  
 
NCN pointerede, at Budget 2014 viser, at ST må komme ud med et samlet underskud 
på 23 mio.kr. i 2014. Det betyder, at ST har en meget presset økonomi og står overfor 
en stor udfordring. Samtidig er ST er pålagt et besparelseskrav på 43,7 mio. kr. i 
2014. I årene 2015 og 2016 er besparelseskravet for ST på 65,5 mio. kr. hvert år.  
Besparelseskravet for 2014-2016 er fordelt på de enkelte enheder (institutter, centre 
og dekanat) på ST.  
 
Økonomien er meget anstrengt og derfor er det nødvendigt at gennemføre besparel-
ser for at sikre balance i økonomien. NCN præciserede, at da en væsentlig del af om-
kostningerne på ST består i udgifter til lønninger, er det nødvendigt at reducere løn-
udgifterne. Det betyder at der kommer til at ske fyringer, men alle besparelsesmulig-
heder skal indgå ved fastlæggelsen af det endelige besparelsesscenarie for den enkelte 
enhed.   
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b. Besparelsesprocessen 
LSU møder 13. – 15. januar 2014 
Der skal afholdes LSU møder i perioden 13. – 15. januar hvor Institut- og centerle-
derne skal orientere LSU om sparemålene for det enkelte institut. Besparelseskravet 
for det enkelte institut er regnet ud efter lønsum af fastansatte medarbejdere.   
 
LSU skal endvidere orienteres om den fremadrettede proces og LSU skal drøfte om 
LSU ønsker at fastlægge yderligere kriterier for afskedigelse af medarbejdere som 
supplere det overordnede kriterium som universitetsledelsen har fastlagt. 
 
LSU møder 3. – 7- februar 2014 
På LSU møderne d. 3. – 7. februar skal de specifikke sparekrav drøftes, hvor mange 
medarbejdere forventes afskediget og efter hvilke kriterier. 
 
NCN orienterede endvidere om universitetsledelsens udmelding om frivillige fratræ-
delsesordninger og understregede, at ansøgning om frivillig fratrædelse skal være 
indgivet senest d. 4. februar 2014. Forhandlingen om indgåelse af frivillig fratrædel-
sesordning indgås så hurtigt som muligt herefter.  
 
Ad. 4. Høringssvar 

a. Udkast til ST høringssvar vedr. ansvarlig forskningspraksis 
Mogens Nielsen redegjorde kort for, at ST’s udkast til høringssvar repræsenterer de 
input der er kommet fra institutterne. Der var ikke yderligere bemærkninger til udka-
stet fra institut- og centerlederne på mødet. 
 
Høringssvaret vil blive godkendt af dekanatet og herefter fremsendt til Talentbåndet. 

 
b. Udkast til ST høringssvar vedr. internationaliseringsstrategi  

AU er i gang med at formulere ny internationaliseringsstrategi 2014-2020, som skal 
erstatte den nuværende, der udløber ved udgangen af 2013. Strategien skal evalueres 
og evt. justeres i 2017. 
 
Kurt Jensen og Per Kudsk har repræsenteret ST i arbejdsgruppen.  
 
Det er ambitionen at lave et fælles ST høringssvar, hvorfor UDKAST til høringssvar 
skal kommenteres i følgende fora: FSU, institutlederkredsen (IL), Akademisk Råd 
(AR) og i Dekanatet. Tidligere udkast har været drøftet i både AR, IL og i Dekanatet. 
 
Dekanatet er generelt positivt indstillet overfor den nye internationaliseringsstrategi. 
Dekanatets specifikke kommentarer fremgår af høringssvarudkastet. NCN opfordre-
de institut- og centerlederne til at læse og kommentere høringssvarsudkastet. Even-
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tuelle kommentarer sendes til dekansekretariatet senest d. 10. februar. Dekansekre-
tariatet vil herefter samle kommentarerne og fremsende til Forskning og Talent. 
 
Ad. 5. Nyt fra prodekaner 

a. Orientering om U-landsgruppen ved KNI 
KNI orienterede om Danske Universiteters arbejdsgruppe om forsknings- og uddan-
nelseskapacitet i udviklingslandene. Arbejdet blev startet tilbage i 2011 og er nu ved 
starten af fase 2 som vægter den naturvidenskabelige del. Det betyder, at der er mu-
ligheder for ST, men KNI understregede, at det er væsentligt at det nøje overvejes, 
hvordan man går ind i samarbejdet og at der er fokus på det lange sigte. Der er med-
arbejdere på ST som har god erfaring med de udfordringer der har været hidtil.  
Der vil blive udarbejdet et notat som nærmere beskriver fase to og de muligheder der 
er. Notatet vil blive sendt ud til institut- og centerlederne på ST.  

 
b. Status Blackboard ved TMV 

TVM orienterede om status i forhold til implementering af Blackboard på AU. Black 
board er et kommercielt system for e-læring med mange forskellige faciliteter. Syste-
met erstatter AULA og CampusNet. BSS har implementeret Blackboard med succes 
til størstedelen af de studerende og medarbejdere i efteråret 2013. Planen er, at 
Blackboard skal implementeres på den resterede del af AU i 2014. Der er nedsat en 
lokal styregruppe på ST med Jørgen Bundgaard (JB) som formand. TVM overtager 
JB’s funktion i styregruppen, når JB fratræder sin stilling på AU medio januar 2014. 
Både EØJ og Jens Bennedsen er også medlemmer af styregruppen. Der er endvidere 
nedsat en projektgruppe der skal sikre dialogen med de uddannelsesansvarlige. 
 
KJ gjorde opmærksom på, at Anders Møller bør indgå i Styregruppen og også gerne i 
projektgruppen. TVM sørger for at det sker. 
 
Der var enighed om at invitere Jens Bennedsen til at deltage på et af de kommende il-
møder mhb på at informere nærmere om Blackboard og implementeringen på ST. 
 
MN tilføjede, at fristen for institutternes indstilling af medarbejdere til både Holst 
Knudsens Videnskabspris og Æresdoktorer forlænges til fredag den 17. jan. 2014 kl. 
12.00. Både institutternes egne medarbejdere og forskere som har gjort en særlig ind-
sats for AU, men som måske i dag er ansat et andet sted, kan indstilles. Både MN og 
NCN opfordrede til, at institut- og centerlederne har særligt fokus på indstilling af 
kandidater. I en tid hvor besparelsesprocessen fylder meget i medarbejdernes hver-
dag, er det vigtigt, at huske at anerkende de mange gode forskere og medarbejdere 
der er på ST. 
 
Ad. 6. Nyt fra administrationen ved Niels Damgaard Hansen 
NDH orienterede om at budgetter og prioritering af services er to emner som pt. fyl-
der meget på det administrative område. NDH pointerede, at 2014 bliver et år hvor 
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der efter alt og dømme vil være fokus på uddannelse hvorfor mange af udviklingspro-
jekterne vil komme til at handle om uddannelsesområdet. 
 
 
Ad. 7. Meddelelser 
NCN henviste til, at de enkelte meddelelsespunkter alle er beskrevet i det udsendte 
bilagsmateriale og derfor ikke ville blive gennemgået på mødet. Dog havde NCN føl-
gende korte bemærkninger: 
 
Notat om forsikringsforhold: 
Grunden til at notatet er sendt med mødematerialet ud er, at institutlederne hermed 
er orienteret om, at notatet findes, og at der evt. kan henvise til det, hvis det måtte 
være relevant i forbindelse med Arbejdstilsynets tilsynsbesøg som er varslet i perio-
den fra den 18. dec.- 18. marts 2014. AU-HR Arbejdsmiljø backoffice har lagt notatet 
på AU’s hjemmeside:http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/arbejdsmiljoe/ 
 
ST handleplan 2014: 
ST’s’ bidrag til universitetets handleplan 2014 blev behandlet på Il-mødet den 4. dec. 
og det blev besluttet, at institut- og centerlederne skulle have tilsendt ST’s’ endelige 
bidrag. Alle institutterne har bidraget og dekanatet har forsøgt at samle institutter-
nes/centrenes bidrag i nogle hovedpunkter. Den væsentligste opfølgning skal nu fo-
regå ude på institutterne. 
 
Ad. 8. Eventuelt 
Ingen bemærkninger. 


