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Møde den: 4. februar 2014 kl. 10.00 – 13.30 
Aarhus Universitet, Ndr. Ringgade 1, 8000 Århus C, Frandsen salen  
Institutledermøde nr. 2 
 
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 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 Nielsen (KNI), Hanne Bach Clausen (HBC), Niels Halberg (NH), Elin Møller (EM), Jens Hol-

bech, Marianne F. Løyche (MFL), Niels Damgaard Hansen (NDH), Dorthe. M. Andersen (DMA), Lars Melin og 

Charlotte Sand. 

               Referat 

                                DAGSORDEN 

 1. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 

2. Opfølgning 

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

b. Opfølgning på ekstraordinært FSU møde 15. jan. 2014 

c. Opfølgning på ekstraordinært HSU møde 27. jan.2014 

3. Økonomi og besparelsesproces  
a. Budget 2014 (Lukket punkt) 

b. Besparelsesprocessen   

c. Budget 2013 

d. Fokuspunkter i 2014 

 

PAUSE med oplæg fra pressechef på AU Anders Correll og 

Kommunikationschef på ST Elin Møller 

 
4. Nyt fra prodekaner 

a. Tom Vindbæk Madsen 

- Fremdriftsreformen  

- Blackboard 

b. Mogens Nielsen  

- Horizon 2020 og Inno+ 

- Besøgsrunde ved institutternes forskningsud-

valgsmøder  

c. Jes Madsen  

- Orientering om GSST Rules and Regulations 

- Opfølgningsprocessen vedr. spørgeskemaunder-

søgelsen blandt de ph.d. studerende 

d. Kurt Jensen 

- Building Stronger Universities (BSU) 

5. Nyt fra administrationen ved NDH 
6. Meddelelser 
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Ad. 1. Godkendelse af dagsorden og referat 
I forhold til dagsordenen tilføjede NCN et ekstra underpunkt til pkt. 5.  

NCN orienterede endvidere om, at pkt.3.a behandles som et lukket punkt. NCN be-

mærkede i øvrigt at der på de kommende il-møder vil være fokus på punkterne: Nyt 

fra prodekanerne, nyt fra administrationschefen og der vil komme et nyt punkt: ”Dia-

log med de administrative funktionsområder” hvor funktionscheferne på skift vil ori-

entere om status og planer for deres respektive område og hvor der vil være afsat tid 

til dialog.  

 

Udkast til referat fra IL-mødet den 13. januar 2014 blev godkendt uden bemærknin-

ger. 

 

Ad.2. Opfølgning på rullende to-do liste (bilag)    

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

NCN bemærkede at: 

 Drøftelse af forbruget på eksterne bevillinger vil blive behandlet af Sanne O. 

Dolmer, når hun deltager på il-mødet den 27. februar 2014 og giver en orien-

tering om økonomiområdet.  

 Blackboard behandles af TVM under dagsordenen pkt. 5, hvor TVM giver en 

status i forhold til implementeringen af Blackbord på ST. 

 KPI: Der er kommet indmeldinger fra en del af Il-lederne, men der udestår en 

del. KPI behandles på IL mødet i marts. 

 

b. Opfølgning på ordinært FSU møde 15. jan. 2014 

NCN orienterede om, at B-siden på FSU mødet den 15. jan.2014 havde fokus på pro-

cessen omkring udlevering af partshøringsbreve og hvordan den bliver gennemført. 

Der var også forespørgsler vedr. besparelser udover personale eksempelvis besparel-

ser på almindelig drift og bygninger. NCN orienterede FSU om, at fakultetsledelsen 

har kigget på alt i forbindelse med besparelsesprocessen, men at det i forhold til både 

drift og bygninger ikke har været muligt at finde tilstrækkeligt hurtigtvirkende bespa-

relser. Der er et stort behov for besparelser på alle løbende udgifter og bygninger 

fremadrettet, men de løser ikke den akutte udfordring for budgetterne 2014 og 2015.  

 

c. Opfølgning på ekstraordinært HSU møde 27. jan.2014 (Dorthe M. An-

dersen deltog) 

På HSU mødet den 27. januar blev der truffet beslutning om retningslinjer for afvik-

ling af ferie. Et underudvalg under HSU har udarbejdet fælles personaleadministrati-

ve retningslinjer for afvikling af ferie og særlige feriedage (6.ferieuge). HSU tog på 

mødet den 27. januar retningslinjerne fra udvalget til efterretning. DMA orienterede 

om, at beslutningen i HSU bl.a. betyder, at den 6. ferieuge fremadrettet som ud-

gangspunkt ikke udbetales, medmindre særlige forhold gør sig gældende.  
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HSU vedtog endvidere retningslinjer for automatisk registrering af standardferie for 

de medarbejdere, der har optjent fuld ferieret, men som ikke selv udfylder de skema-

er som AU-HR har udarbejdet og som er lagt på nettet. De nye ferieretningslinjer 

vedtaget af HSU har virkning for ferieåret 2014/2015. På il-mødet på ST den 18. dec. 

blev registrering af standard ferie drøftet, hvilket er i tråd med HSU beslutningen. 

Den eneste forskellighed er den automatiske placering af standardferie og de særlige 

feriedage, hvor ST havde fastlagt en anden periode. AU-HR er indforstået med, at der 

er fleksibilitet i år ift. de institutter/centre på ST, der har sendt ud til deres medarbej-

dere angående indberetning af ferie for ferieåret 2014/2015. Men fra ferieåret 

2015/2016 skal ST følge HSU beslutningen. 

HSU har besluttet, at standardferie afholdes som følgende: 

Almindelige feriedage: 

• 4 uger i juli (uge 27-30 inkl.) 

• 1 uge omkring jul og nytår (23. dec., dagene mellem jul og nytår og evt. reste-

rende dage efter nytår) 

Særlige feriedage:  

• 2 dage i efterårsferien 

• 3 dage før påske 

 

Ad. 3. Økonomi og besparelsesproces (DMA deltog) 

a. Budget 2014 (Lukket punkt) 

 

b. Besparelsesprocessen   

DMA gennemgik hvorledes institut- og centerlederne skal udfylde skema til Det Re-

gionale Beskæftigelsesråd med oplysning om det forventede antal afskedigelser i for-

bindelse med besparelsesprocessen. 

 

På de ekstraordinære LSU møder som afholdes i perioden 3. – 6. februar 2014 skal de 

lokale spareplaner præsenteres for LSU. På LSU møderne skal endvidere drøftes sup-

plerende lokale udvælgelseskriterier samt processen for udlevering af partshørings-

breve. 

 

DMA orienterede om, at AU-HR udarbejder partshøringsbreve i både en dansk og en 

engelsk udgave.  

 
Ad. 5. Nyt fra prodekaner  

a. Tom Vindbæk Madsen  

- Fremdriftsreformen  

TVM gennemgik hovedtrækkene i Fremdriftsreformen. Slides er efterfølgende ud-

sendt. TVM bemærkede, at 2/3 af de studerende på ST overskrider den normerede 

studietid. TVM vurderer dog, at der på ST er mulighed for at spare/reducere studieti-

den og dermed imødekomme det krav om reduktion af studietiden der er indeholdt i 

Fremdriftsreformen. På ST vil det primært være på kandidatuddannelsen at der er 

mulighed for at hente tid. 
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- Blackboard 

TVM orienterede om status i forhold til implementering af Blackboard på ST. Planen 

er, at ingeniørerne skal på fra januar 2015, mens resten af ST skal benytte Blackboard 

fra efteråret 2014. Den tidsplan betyder, at medarbejdere skal på kursus i anvendel-

sen af Blackboard før sommerferien. Det blev kort drøftet om processen ikke bør ud-

skydes et halvt år af hensyn til besparelsesprocessen evt. således, at der vil være mu-

lighed for at anvende Blackboard på enkelte kurser i efteråret 2014, hvis der er un-

dervisere der kan løfte opgaven. Det blev besluttet, at TVM drøfter med de uddannel-

sesansvarlige, hvordan de vurdere den foreliggende tidsplan for implementering af 

Blackboard på ST og behovet for en evt. ændring.  

 

b. Mogens Nielsen  

- Horizon 2020 og Inno+ 

MN opfordrede institutlederne til at bruge ReAp systemet. ReAp er et nyttigt redskab 

til brug for at vurdere, om de relevante forskere er i gang i forhold til Horizon 2020. 

Institutlederne har en væsentlig opgave i forhold til at sikre, at instituttets forskere er 

med. MN understregede, at alle Horizon 2020 ansøgninger skal omkring Forsknings-

støtteenheden. Dekansekretariatet vil løbende følge dette arbejde. 

 

MN pointerede, at dekanatet meget gerne vil hjælpe i forhold til at kigge ansøgninger 

igennem mv.. MN orienterede endvidere om, at dekansekretariatet vil sende et do-

kument til alle institut- og centerlederne som indeholder en samlet oversigt over 

deadlines i 2014 og 2015 i forhold til Horizon 2020. 

 

I forhold til Inno+ orienterede MN om, at der er planer om at etablere en uformel 

platform, hvor institutterne kan udveksle information omkring Inno+. Repræsentan-

ter fra dekansekretariatet har fået demonstreret Confluence system som umiddelbart 

vurderes til at kunne være en fornuftig løsning. Pilotprojekt kan startes op til marts. 

NDH understregede dog, at der ikke er it-support på systemet. Det blev besluttet, at 

der arbejdes videre i forhold til den fælles platform og at institut- og centerlederne 

bliver kontaktet, således at det kan aftales hvilke medarbejdere der skal kobles på. 

 

- Besøgsrunde ved institutternes forskningsudvalgsmøder  

MN orienterede om, at dekanatet pt. drøfter om der er behov for, at MN besøger in-

stitutternes forskningsudvalg. Der var tilslutning til ideen. Det blev besluttet, at insti-

tutlederne bliver kontaktet af dekansekretariatet med henblik på fastlæggelse af mø-

detidspunkt. 

 

c. Jes Madsen  

- Orientering om GSST Rules and Regulations 

Materiale er lagt på institut- og centerledernes fællesdrev til orientering.  

 

- Opfølgningsprocessen vedr. spørgeskemaundersøgelsen 

blandt de ph.d. studerende 

JESM orienterede om, at spørgeskemaundersøgelsen blandt de ph.d. studerende er 

offentliggjort og at alle institut- og centerledere vil modtage en mail fra JESM med 
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forespørgsel om, hvordan der vil blive fulgt op på de forhold undersøgelsen viser der 

skal tages hånd om. JESM orienterede endvidere om, at han har planlagt en rundtur 

på alle institutterne, hvor han vil mødes med institutlederen og programudvalgsfor-

manden og bl.a. drøfte opfølgning på skemaskemaundersøgelsen blandt de ph.d.-

studerende. 

 

KNI orienterede om Bulding Stronger Universities som nu går ind i fase 2. Notat som 

nærmere beskriver fase 2 blev uddelt på mødet og er efterfølgende udsendt. KNI op-

fordrede institut- og centerlederne til at læse notatet, da der i fase 2 er fokus på na-

turvidenskab. KNI pointerede, at der er erfaring fra både egne institutter på ST og in-

ternationale medarbejdere på AU som gerne vil bidrage og hjælpe i forhold til den 

praktiske koordinering. 

 

Ad. 6. Nyt fra administrationen ved NDH 
Grundet tidspres, blev det aftalt, at NDH sender en mail til institut- og centerlederne 

med information om seneste nyt fra administrationen. 

 

Ad. 7. Meddelelser 

PURE inddatering 2013 (BFI): 

NCN understregede, at indtastninger i PURE er vigtigt, hvorfor alle institut- og cen-

terledere skal sikre, at de er klar over status og evt. kan tage aktion, hvis der er ude-

ståender. 

 

Ad. 8. Eventuelt 

Der var ingen bemærkninger til eventuelt. 

 

 


