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Møde den: 23. oktober kl. 09.30 – 12.00 i Flakkebjerg Gods 
Institutledermøde nr. 12 
Auditoriet 
 
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), Ib Johannsen (IBJ), Jes Madsen (JESM), Mogens Ni-

elsen (MN), Tom V. Madsen (TVM), Kurt Nielsen (KNI), Hanne Bach Clausen (HBC), Niels Halberg (NH), Elin Møl-

ler (EM), Marianne F. Løyche (MFL), Jens D. Holbech (JDH), Niels Damgaard Hansen (NDH), Lars Melin (LME), 

Na Ree Sørensen (NRS) og Charlotte Sand (CHS), fra FoT: Marianne Aarø-Hansen, Torsten Rødel Berg og Louise 

Hauptmann. 

Afbud: Michelle Williams, Conni Simonsen, Thomas Skjødebjerg Toftegaard, og Troels Skrydstrup 

               Referat 

                                 

 

                                DAGSORDEN 
   

1. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 
2. Opfølgning 

a. Opfølgning på rullende to-do liste (bilag)  
b. Udkast til referat fra FSU møde 2. okt. 2013 (bilag) 

3. Økonomi  
4. Personale  

a. Kriterier for varige ansættelser ved Kurt Jensen 
(bilag)  

5. Key Performance Indicators (bilag)  
6. Ny internationaliseringsstrategi ved Kurt Jensen (bi-

lag)  
7. Oplæg fra arbejdsgruppen vedr. Identifikation af in-

terdisciplinære forskningsemner  
8. Oplæg fra arbejdsgruppen vedr. efter- og videreud-

dannelse  
9. Meddelelser 

a. Aftale om Danmarks Innovationsfond (bilag) 
10. Eventuelt 
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Ad. 1. Godkendelse af dagsorden og referat 

Referatet fra institutledermødet den 8. oktober 2013 blev godkendt.  
 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
Ad. 2. Opfølgning 
a. Opfølgning på den rullende to-do liste 
NCN orienterede om, at den rullende to-do er blevet opdateret. Desværre er der sta-
dig udeståender, men der er fremskridt. Der er eksempelvis besluttet procedure for 
godkendelse af kontrakter i forbindelse med bevillinger fra Danmarks Grundforsk-
ningsfond. Ligeledes er HR i færd med at gennemgå listen over forskere på over-
gangsordning fra 2012. Mht. overvejelse af barselsfond nævnte NCN, at B-siden på 
det seneste FSU-møde d. 2. oktober foreslog, at der bliver etableret en ST politik for 
barselsrefusion. 
 
b. Referat fra FSU mødet den 2. oktober 2013 
Der foreligger endnu ikke et endeligt udkast til referat fra det FSU møde som blev af-
holdt den 2. oktober 2013. NCN orienterede om, at tenure trac blev drøftet på mødet. 
B-siden var positive men pointerede, at tenure track ikke løse alle problemer i forhold 
til karriereveje ved ST.   
 
Ad. 3. Økonomi 
NCN indledte punktet med at henvise til den netop afholdte møderunde i uge 42 med 
alle institutterne og centrene vedrørende FC 3 og budget 2014 og kvitterede for nogle 
gode og konstruktive møder med de enkelte institut- og centerledere. 
 
NCN pointerede, at det er vigtigt, at der på de enkelte institutter/centre er fokus på 
inddækningskravet de kommende år. Det betyder, at institutterne/centrene skal sik-
re, at målene for inddækning nås ved hjemtagning af eksterne midler herunder også 
fra private fonde.  
 
Ad. 4. Personale 
a. Kriterier for varige ansættelser 
Kurt Jensen (KJ) gav en kort status af implementeringen af kriterierne for varige an-
sættelser er på ST.  
 
Kriterier ved varige ansættelser trådte i kraft d 1. sept. 2013, og den generelle kom-
munikation og implementering af kriterier ved varige ansættelser skrider planmæs-
sigt frem. KJ pointerede, at det er afgørende, at der anvendes flere medier og flere 
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takter, så alle VIP løbende får kendskab til de nye kriterier, og at det er institut- og 
centerlederne som har ansvaret for at få meldt ud til post docs og øvrige ansatte. 
 
Kommunikationsplanen for implementering af kriterier ved varige ansættelser er føl-
gende: 

1. De nye bedømmelsesskabeloner er taget i brug pr. 1.sept. 2013 efter aftale 
med ST HR.  

2. Der har været afholdt et møde d. 14. aug. med arbejdsgruppens formand KJ 
og alle de lokale ST HR–partnere for at forklare, hvorfor vi har brug for krite-
rierne, og hvad det betyder for HR i praksis. 

3. Revision af de vejledninger, der udsendes til bedømmelsesudvalg, igangsæt-
tes midt-okt. Der er tale om et samarbejde mellem ST HR, Dekansekretariatet 
og med faglig sparring fra miljøerne. 

4. Web (kriterierne offentliggøres på Scitechs hjemmeside). Forslag til endelig 
placering besluttes på Dekanatmøde i okt. 2013. 

5. IL-kredsen er blevet opfordret til at afholde lokale ”gå-hjem-møder” a la 
”Kend din karriere”. Gerne med deltagelse af de lokale HR-partnere. KJ har 
udarbejdet en præsentation, der med fordel kan anvendes til dette formål. 

6. Siden hen bør kriterierne indtænkes i AU-initiativer fx det nye MUS-koncept 
mv. Ansvarlige er ST-HR 

 
KJ afrundede punktet med at konkludere, at tidsplanen overordnet set følges og at 
FSU blev orienteret om ovenstående kommunikationsplan på FSU-møde d. 2. okt. 
2013 
 
Ad. 5. Key Performance Indicators 
I samarbejde med institut-/centerlederne ønsker Dekanatet at etablere et sæt ”key 
performance indicators” (KPI’er) til understøttelse af enhedernes faglige udvikling.   
 
Alle institut- og centerledere er derfor blevet bedt om at indsende forslag til 10 priori-
terede KPIér med henblik på en drøftelse inden den endelige fastlæggelse af KPIér.  
Dekanatet modtog KPI forslag fra institutterne d. 1. oktober 2013. 
 
Dekanatet har på baggrund af de fremsendte KPI’er fra institutterne opstillet forslag 
til fem fælles KPI’er. Ud over de fælles opstillede KPI’er skal hver institut-
/centerleder udvælge yderligere 3-6 institutspecifikke KPI’er for perioden 2014 -2016 
inden d. 15. november 2013. Dekansekretariatet udsender skabelon til brug for 
indmelding. 
 
Der sigtes mod en endelig fastlæggelse af KPI’erne på institutledermødet d. 4. de-
cember 2013. 
 
Ad. 6. Ny internationaliseringsstrategi  
Kurt Jensen præsenterede det foreløbige arbejde omkring fastlæggelse af ny interna-
tionaliseringsstrategi.  
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Der deltog to gæster fra Forskning og Talent ved behandlingen af punktet Marianne 
Aarø-Hansen (MAH) og Torsten Rødel Berg (TRB) som har til opgave at melde tilba-
ge til arbejdsgruppen og skrivegruppen. Det blev besluttet, at udkast til referat fra ST 
sendes rundt til institutlederne til godkendelse inden MAH og TRB fremsender det til 
Arbejds- og skrivegruppen. 
 
Ad.7. Oplæg fra arbejdsgruppen vedr. identifikation af interdisciplinære 
forskningsemner 
Der har været nedsat en hurtigt arbejdende arbejdsgruppe bestående af Mogens Niel-
sen (formand) og Niels Kroer, Søren Bom Nielsen, Ib Johannsen og Troels Skryds-
trup. Arbejdsgruppen er blevet sekretariatsbetjent af Na Ree Sørensen. 

Mogens Nielsen fremlagde arbejdsgruppens arbejde. Slides er efterfølgende udsendt. 
 
MN tog udgangspunkt i ”den brændende platform” fra arbejdsgruppen for effektiv 
fundraisings præsentation og pointerede den økonomiske nødvendighed af at forhol-
de sig til interdisciplinaritet.  Ikke mindst set i lyset af de store calls som fx H2020 og 
i DK Forsk 2020, der fokuserer på samfundsudfordringer og løsninger fremfor disci-
pliner. 
 
På AU har man draget erfaringer med interdisciplinær forskning på forskellige skala-
er, lige fra iNANO til mindre centre som PIT. På KU har der været en sammenfald 
mellem KU’s interdisciplinære satsning ”stjerneprogrammer” og succesrate ved fx 
DG. 
 
MN afsluttede med at fremlægge arbejdsgruppens anbefalinger og en ikke- prioriteret 
gennemgang af potentielle, interdisciplinære forskningsemner: 

- Der skal foretages et strategisk valg, som skal følges op med strategiske mid-
ler 

- Der skal opstilles klare mål 
- AU kan overveje at etablere faglige beredskaber, som er klar til ansøgninger 
- Det anbefales at arbejdsgruppen fortsætter 

 
 
 
NCN takkede for arbejdsgruppens indsats og konkluderede at arbejdsgruppen skal 
fortsætte sit arbejde.  
 
Ad.8. Oplæg fra arbejdsgruppen vedr. Efter og videreuddannelse 
Punktet blev udskudt til behandling på Il-mødet den 6. november 2013. 

Ad. 9 Meddelelser 
a. Aftale om Danmarks Innovationsfond  

Grundet tidspres blev det besluttet at udskyde punktet til behandling på il-mødet den 
6. november 2013. 
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Mogens Nielsen (MN) orienterede om forslag til udmøntning af forskningsreserven 
som desværre ikke indeholder nogen af de forslag, AU har fremsendt. Det er vigtigt at 
holde fast i, at det er et forslag til udmøntning og derfor er det bedste ST kan gøre, 
fortsat at italesætte og skabe fokus om de emner der er foreslået fra ST.   
 
Ad. 10. Eventuelt 
MN bemærkede, at institutterne er velkomne til at fremsende DG ansøgninger til 
gennemsyn i Dekansekretariatet. 
 
NCN takkede for et godt møde med en god debat og pointerede, at det fungerer fint 
med den nye arbejdsform med nedsættelse af hurtigt arbejdende arbejdsgrupper. 


