
 

 

 

 
Aarhus Universitet  

Aarhus Universitet  

Nordre Ringgade 1 

8000 Aarhus C 

Tlf .: 8715 0000 

Fax: 8715 0201 

E-mail:  au@au.dk  

www.au.dk 

 

 

Science and Technology 

Dekansekretariatet  

 

Charlotte Sand 

Rådgiver 

 

Referent 

 

cs@science.au.dk 

 

 

Dato: 19. dec. 2013 

 
 

Side 1/8 

AARHUS 

UNIVERSITET 

SCIENCE AND TECHNOLOGY 

 
Møde den: 18. december 2013 kl. 09.30 – 13.30.  
Institut for Fysik og Astronomi, bygn. 1520 mødelokale nr. 732 
Institutledermøde nr. 16 
 
 

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), Søren Bom Nielsen (SBN), Kurt Jensen 

(KJ), Klaus Lønne Ingvartsen (KLI), Niels O. Nygaard (NON), Niels Lauritzen, Ib Johannsen (IBJ), Michelle Willi-

ams (MW), Thomas S. Toftegaard (TST), Conni Simonsen (CSI), Jes Madsen (JESM), Mogens Nielsen (MN), Tom 

V. Madsen (TVM), Kurt Nielsen (KNI), Hanne Bach Clausen (HBC), Niels Halberg (NH), Troels Skrydstrup (TS), 

Elin Møller (EM), Jens Holbech, Marianne F. Løyche (MFL), Niels Damgaard Hansen (NDH), Dorthe. M. Andersen 

(DMA), Lars Melin og Charlotte Sand. 
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                                               DAGSORDEN 

1. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 

2. Kommunikation i en virksomhed under forandring ved 

professor Finn Frandsen fra BSS, Department of Busi-

ness Communication  

3. Opfølgning 

a. Opfølgning på rullende to-do liste (bilag) 

4. Økonomi   

a. Erfaringsudveksling ved Erik Steen Kristensen og Ib 

Johansen  

b.   Budget 2014  

               Afværgeforanstaltninger ved Dorthe M. Andersen 

(bilag) 

5. Personale ved Dorthe M. Andersen 

a. Nye personale administrative retningslinjer beslut-

tet i HSU (bilag) 

b. Procedure for registrering af standardferie på ST 

(bilag) 

c. HR tilbud for ledere 

6. Nyt fra prodekaner 

a. Fremdriftsreform ved TVM  

b. Ph.d. nyt ved JESM  

c. Quick guide og Erhvervssamarbejde ved KNI 

d. Status på INNO+ ved KNI og MN 

7. Meddelelser 

a. Evaluering af censorordning og 7. trins skala (bilag)  

b. Nyt fra administrationen  

c. Besøg af Arbejdstilsynet på ST 

8. Eventuelt 
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NCN indledte med at byde velkommen til det sidste institutledermøde i 2013. NCN 

bød særligt velkommen til Niels Lauritzen der for det næste halve år vil være konsti-

tueret institutleder på Institut for Matematik. Samtidig orienterede NCN om, at Jør-

gen Kjems fra 1. januar 2014 og et år frem er konstitueret som leder af iNANO. Bag-

grunden er, at Troels Skrydstrup, har valgt at hellige sig mere af sin tid til forsknin-

gen. NCN takkede Troels for en meget stærk og positiv indsats som iNANO leder.  

 

Ad.1. Godkendelse af dagsorden og referat 

Der var ingen bemærkninger til dagsordenen.  

 

Udkast til referat fra il-mødet den 4. dec. 2013 blev godkendt. Det blev besluttet, at 

institutternes frist for indmeldelse af institutspecifikke KPI udskydes 2 uger dvs. frem 

til den 23. januar 2014. 

 

Ad. 2. Kommunikation i en virksomhed under forandring  

NCN bød velkommen til professor Finn Frandsen (FF) og professor Winni Johansen 

(WJ), fra Department of Business Communication som begge arbejder inden for 

Coorporate Communication, herunder bl.a. Crisis Commununication.  

 

De to oplægsholdere vil gav input til kommunikation i en virksomhed under foran-

dring. Slides blev uddelt og er efterfølgende udse 

 

ndt. 

 

Ad. 3 Opfølgning på den rullende to-do  

NCN pointerede, at den rullende to-do liste blev gennemgået punkt for punkt på sid-

ste il-møde hvilket betød, at nogle af punkterne kunne fjernes, idet de ikke længere er 

aktuelle. Der var ikke yderligere bemærkninger til to-do listen.. 

 

Ad. 4. Økonomi 

Ad. 4.a. Erfaringsudveksling ved Erik Steen Kristensen og Ib Johansen 

NCN gav ordet til Erik Steen Kristensen og Ib Johansen som orientere om deres re-

spektive erfaringer fra tidligere besparelsesrunder.  

 

Slides er efterfølgende udsendt.  

 

Ad. 4. b Budget 2014 

Afværgeforanstaltninger 

Dorthe M. Andersen (DMA) orienterede om de afværgeforanstaltninger der er beslut-

tet af universitetsledelsen og HSU. 
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Kvalificeret ansættelsesstop  

Universitetsledelsen har, efter drøftelse med Hovedarbejdsudvalget fredag den 13. 

december, indført et såkaldt kvalificeret ansættelsesstop. Det betyder, at stillinger 

kun kan slås eksternt op i særlige tilfælde.  

 

Ansættelsesstoppet gælder fra mandag 16. december 2013 og gælder foreløbigt frem 

til 30. juni 2014 for hele universitetet. Stoppet dækker både teknisk-administrative og 

videnskabelige stillinger, men berører dog ikke stillinger, som allerede er slået op el-

ler stillinger, hvor en ansøger har accepteret et jobtilbud.  

 

Elever, ph.d.er og stillinger i henhold til eksterne bevillinger er ikke omfattet. Det 

gælder også løntilskudsstillinger, som dog ikke må erstatte ordinære stillinger.  

 
Ledige stillinger vil blive slået op internt, og man kan komme i betragtning til jobbet, 

hvis man har kvalifikationerne eller hvis det er tilstrækkeligt med en mindre, målret-

tet kompetenceudvikling.  

 

Hvis vigtige nøglefunktioner og specialiststillinger bliver ledige, og det ikke er muligt 

at finde en afløser internt i organisationen, er det dog muligt at slå stillingen op eks-

ternt.  

 

NCN pointerede, at stillinger fortsat skal godkendes af dekanatet i overensstemmelse 

med den hidtidige praksis og som det fremgår af skema: ”håndtering af ansættelser 

ved stillingsopslag, Science and Technology”  

  

Lønforhandling  
DMA orienterede endvidere om, at lønforhandling 2014 er udskudt til efteråret 2014. 

De kommende lønaftaler vil dog uændret have virkning fra 1. april 2014, selv om de 

altså først aftales i løbet af efteråret. 

 

Der er ikke tale om ren regulær afværgeforanstaltning, men B siden har haft en ønske 

om at udskyde lønforhandling 2014 da det giver mulighed for at TR og ledere kan fo-

kusere på besparelsesprocessen. 

 

Frivillige fratrædelsesordninger  

Frivillige fratrædelsesordninger skal være en mulighed, men den præcise ramme for 

ordningen skal drøftes igen af universitetsledelsen på møde den 20. dec. da der frem-

kom mange bemærkninger fra B-siden på HSU mødet den 13. dec. Universitetsledel-

sen vil drøfte de bemærkninger der kom frem på HSU mødet og herefter fastlægge de 

endelige rammer for frivillige fratrædelsesordninger. Der vil komme en udmelding til 

Il-lederne, så snart universitetsledelsen har truffet endelig beslutning om rammerne 

for frivillige fratrædelsesordninger. 

 

 



 

 

    

Side 4/8 

 

AARHUS 

UNIVERSITET 
SCIENCE AND TECHNOLOGY 

 

Seniorordninger  

DMA orienterede om gældende regelsæt i forhold til seniorordninger og emeritus-

ordninger. Der er ikke noget nyt i forhold til seniorordningerne. 

Seniorordningerne kan bringes i anvendelse og bruges i forbindelse med besparelses-

processen. 

 

Udvælgelseskriterier for afskedigelser 

NCN redegjorde for, at udvælgelseskriterier for afskedigelser skal behandles på eks-

traordinære FSU møder på alle hovedområder. På ST afholdes det ekstraordinære 

FSU møde den 8. januar 2014 kl. 13-14.30. Herefter skal kriterierne behandles i HSU 

den 9. januar 2014. 

 

NCN indskærpede, at institut- og centerlederne skal sørge for, at deres LSU indkaldes 

til to ekstraordinære LSU møder: 

 Den 13. – 15. januar 2014 hvor der skal være en drøftelse af budget 2014, den 

økonomiske situation på institut området. 

 Den 3. – 6. februar hvor der skal være en drøftelse af instituttets spareplan, 

beløb, hvilke fagområder, antal årsværk, antal medarbejdere, hvilke persona-

legrupper, kriterier for udvælgelse af medarbejdere som påtænkes afskediget. 

 

Institutternes HR partner bør deltager på de ekstra ordinære LSU møder. 

 

Ad 5. Personale  
a. Nye personaleadministrative retningslinjer besluttet i HSU (bilag)  

Punktet blev udskudt på HSU mødet den 13. dec. 2013 og vil derfor blive behandlet 

senere.   

 
b. Procedure for registrering af standardferie på ST (bilag)  

Der var udsendt bilag med beskrivelse af procedure for registrering af “standardferie” 

i forbindelse med afholdelse af ferie. Det blev understreget, at det alene er i de situa-

tioner, hvor medarbejderen ikke selv sørger for registrering af afholdt ferie, at insti-

tuttet/centeret sørger for at der sker en automatisk registrering. 

 

Følgende procedure blev besluttet. Det er medarbejderens ansvar at tage initiativ til 

vedkommendes tilrettelæggelse af ferie, samt at følge instituttets/centerets praktiske 

retningslinjer herfor. For medarbejdere, der har optjent fuld ferieret, men som ikke 

udfylder skemaet inden for den angivne frist, registrerer instituttet/centeret som ud-

gangspunkt i fraværsregistreringssystemet, at de 6 ugers ferie afvikles således (”stan-

dardferie”): 

 

Standardferie:  

• 3 uger i juli/august (ugerne 29, 30 og 31) 

• 1 uge i oktober (uge 42) 

• 1 uge i februar (uge 7) 
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Særlige feriedage:  

• 2 dage i juleugen (uge 52) 

• 3 dage før påske 

 

På denne måde sikres det, at der registreres ferie i fuldt omfang for alle medarbejde-

re. Registreringen kan naturligvis ændres efterfølgende i løbet af ferieåret under hen-

syntagen til den ansattes private planer eller til arbejdsmæssige forpligtelser.  

Hvis medarbejderen ønsker at ændre registreret ferie, skal vedkommende give be-

sked til instituttets fraværsansvarlige, og meddele hvilke datoer, der skal ændres. 

 

c. HR tilbud for ledere  

DMA meddelte at der afvikles et obligatorisk kursus for de afskedigende ledere. Kur-

set afholdes d. 20. januar 2014. På kurset gives der bl.a. information om hvilke støt-

temuligheder der kan tilbydes medarbejderne. 

 

Der vil ligeledes blive afholdt et obligatorisk kursus for mellemledere på 3. og 4. ni-

veau vedr. opretholdelse af motivation blandt medarbejderne. Kurset vil blive afholdt 

5 gange med ca. 20 deltagere pr. gang. Kurset vil blive afholdt i Foulum, Roskilde og 

Aarhus. 

 

Ad. 6. Nyt fra prodekaner 

a. Fremdriftsreform ved TVM  

TVM orienterede om de væsentligste elementer i Fremdriftsreformen. 

 

b. Ph.d. nyt ved JESM  

JESM orienterede om, at der er optaget 42 ph.d. studerende og med en høj grad af 

ekstern finansiering. 

 

JESM vil i starten af det nye år vil komme rundt på institutterne og mødes med insti-

tutlederen og programudvalgsformanden. 

 

c. Quick guide og Erhvervssamarbejde ved KNI  

 

QUICKGUIDE 

KNI gav en kort orientering om det pågående arbejde med at udforme en ST guide til 

modtagelse af delegationsbesøg og udarbejdelse af samarbejdsaftaler. 

AU har ca. 1050 partnerskabsaftaler med andre universiteter og modtager et ukendt 

antal delegationsbesøg. Det blev understreget, at lokale forskerbesøg naturligvis gen-

nemføres, som de plejer men Dekanatet har efterspurgt en vejledning/procesplan for 

hvordan partnerskabsaftaler indgås og hvordan delegationsbesøg håndteres, herun-

der arbejdsfordeling, sikring af fagligt ophæng samt opfølgning. Efterspørgslen har 

været drevet af, at Dekanatet og dekansekretariatet ved flere lejligheder er blevet ind-

draget på et sent tidspunkt i planlægnings – og beslutningsprocessen. 
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Det er afgørende for ST, at administrativ assistance kan indhentes og ikke påduttes, 

assistancen skal således være efterspørgselsdrevet. Første udkast til QUICK GUIDEN 

er udarbejdet af ST Forskning og Talent, og er siden hen i foreliggende version revi-

deret af Dekansekretariatet.  

 

Dekanatet og/eller institutterne er hovedindgangen til ST og Dekanatet beslutter om 

aftaler skal indgås eller delegationsbesøg gennemføres. ST FoT inddrages af dekanse-

kretariatet i enten indgåelse af samarbejdsaftaler eller ved delegationsbesøg, hvis det 

efterspørges, og ikke som en selvfølge. Assistance kan fx aftales ved udkast til MoU, 

praktisk gennemførsel af møder, indstillinger og baggrundsmateriale mv.  

 

Der var i IL-kredsen stor opbakning til den lagte linje, og der var yderligere opbak-

ning til, at en ”enkel” database indeholdende samarbejdsaftaler etableres, under hen-

syntagen til, at aftalerne kan være meget forskellige afhængigt af fagfelt, og om der er 

tale om en uddannelsesaftale eller ej. 

 

ERHVERVSSAMARBEJDE 

Erhvervssamarbejde er et tema på ULED i feb. 2013. I den forbindelse er der udar-

bejdet et oplæg til drøftelse. Dette oplæg har ST væsentlige kommentarer til, og disse 

er fremsendt til Videnbåndet: 

• ST anser det for afgørende, at organiseringen af erhvervssamarbejdet på AU 

tager udgangspunkt i brugernes behov og en efterspørgselsdrevet tilgang må være 

præmissen for erhvervssamarbejdet.  

• ST anerkender endvidere, at alt erhvervssamarbejde bør være fagligt foran-

kret, og de faglige miljøer (og virksomhederne) kan efterspørge administrativ assi-

stance til indgåelse af erhvervssamarbejder. 

• For virksomheder, der i forvejen ikke kender, relevante forskere på AU, vil en 

entydig indgang være en fordel- en forbedring af AUs hjemmeside vil kunne afhjælpe 

meget af denne problemstilling. 

• ST foreslår, at Dekansekretariatet kan være en ressource ifb med at matche 

fagmiljøerne, virksomhederne og de administrative support enheder på erhvervssam-

arbejde området. 

• En strategi for koordineret samarbejde bør erstattes med en form for ”ydel-

seskatalog”, som beskriver de ydelser, forskerne kan forvente, de administrative en-

heder, der understøtter erhvervssamarbejde kan bidrage med. Et sådant indledende 

arbejde blev bl.a. igangsat som forberedelse til det interne videnudvekslingsevent i 

november 2013. 

• Ift. ”Skab en målbar langsigtet strategi for erhvervssamarbejde der understøt-

ter et ambitiøst niveau herfor”, mener ST ikke, der er behov for et top-down strategi-

arbejde, men snarere daglig-synlig forskerstøtte til at indgå konkrete erhvervssamar-

bejder.   
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Der var i IL-kredsen opbakning til den lagte linje, og NCN fremhævede, at der her var 

tale om ST politik, som muligvis skal arbejdes videre med i arbejdsgruppe-regi. 

 

d. Status på INNO+ ved KNI og MN  

MN orienterede om at det er udmeldt hvilke samfundspartnerskaber, Danmarks in-

novationsfond, skal udmønte: 

 

o Blå Arbejdspladser via grønne løsninger 

o Danmark som foretrukket land for tidlig klinisk afprøvning af ny medicin 

o Vandeffektiv industriel produktion 

o Innovatorium for bygningsrenovering 

o Intelligent, bæredygtig og effektiv planteproduktion 

 

Der er fortsat stor usikker om, hvordan og hvor store partnerskaberne bliver. Der er 

imidlertid ingen usikkerhed om, at ST skal gøre hvad der står i vores magt for at være 

med – også selvom ikke alle de 5 forslag er lige oplagte for ST. 

 

TST opfordrede til at arbejdet igangsættes nu, så ST kommer med i de bedste part-

nerskaber inden for hvert af de 5 områder. 

 

Det blev besluttet, at institut og centerlederne skal melde ind til Mogens, således at 

MN har mulighed for at sikre koordinering på tværs.  

 

Ad. 7. Meddelelser 

Pkt. a og c er begge beskrevet i bilag. 

 

NCN nævnte, at der fremover vil være et fast punkt på dagsordenen med: Nyt fra ad-

ministrationen hvor NDH – på samme måde som hver af prodekanerne - vil orientere 

om nyt i forhold til administrationen.  

 

NDH orienterede om følgende: 
 Økonomi: På sidste Kontaktsudvalgsmøde blev der præsenteret løsninger på 

mange af de problemstillinger som blev drøftet på il-mødet den 4. dec. I for-
hold til ønsket om at kunne trække økonomirapporter tyder det på, at der kan 
præsenteres en løsning i slutningen af januar 2014. 

 Byg: Der foreligger en masterplan for Campus Århus. Der pågår pt. arbejde 
omkring byggeplaner i Emdrup. 

 It: Nye mailadresser- implementering og aftestning i februar 2014. 
 Bibliotek: To biblioteker på Campus Århus og et bibliotek på Navitas. 

 

EM supplerede og orienterede om, at il-lederne vil blive kontaktet at deres kom-

partner, da KOM-ST har brug for input fra forskerne til bl.a. Forskningens Døgn. 
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NCN afsluttede punktet med at henvise til, at det er besluttet, at hver af funktionsche-

ferne fra starten af 2014 på skift vil komme på et il-møde og præsentere deres område 

og hvor der efterfølgende vil være mulighed for en drøftelse med il-lederne. 

 

Ad. 8. Eventuelt 

NCN havde følgende bemærkninger: 

 

Højteknologifonden  

Bilag blev uddelt. AU deltager i 8 projekter, heraf er ENG med i 5 projekter. Det er  

35 % af bevillingerne, hvilket er fremskridt og tilfredsstillende i betragtning af, at det 

er et af de områder hvor der har været bekymring for hvor mange bevillinger ST ville 

få. MN mindende om mødet på ST fredag den 20. dec. vedr. Højteknologifonden. 

 

Sapere Aude – DFF Forskertalent 2013 – status for ST  

Bilag blev uddelt. Der er i alt uddelt 39 priser, heraf har AU modtaget 9, og ST har  

modtaget 3 priser.  

 NCN understregede, at her gør ST det ikke godt nok. ST har en udfordring og skal ar-

bejde mod at få en større andel. I den forbindelse er der behov for, at vi er langt mere 

målrettede omkring hvordan vi får disse bevillinger hjem – hvordan sikre vi en større 

succesrate blandt alle de ansøgninger der bliver sendt. Der er brug for at være under-

støttende i forhold til forskerne, så ST får både flere og bedre ansøgninger afsted. 

 

NCN afsluttede mødet med at takke il-lederne for deres store indsats og opbakning. 

Næste år vil byde på udfordringer – men også spændende elementer ifht. gradvis og 

systematisk re-konstituering af et ST i stærkere form end nogensinde.  

 

NCN ønskede alle god jul.  

 

 


