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Institutledermøde nr. 10        REFERAT 
Mødedato: Den 15. august 2012 
Sted: Aarhus Universitet, Mat.Lab (Matematik Laboratorium) 
 
Deltagere: Dekan Brian Bech Nielsen (BBN), Klaus Lønne Ingvartsen (KLI), Niels Kroer (NKR), Bo Riemann (BRI), Thomas Skjøde-

berg Toftegaard (TST), Erik Steen Kristensen (ESK), Michelle Williams (MIW), Niels O. Nygaard, Erik Østergaard Jensen (EOJ), Lars H. 

Andersen (LHA), Søren Bom Nielsen (SBN), Ib Johannsen (IBJ), Kurt Jensen (KJ), Hanne Bach Clausen (HBC) 

Øvrige deltagere: Prodekan Henrik Bindslev (HEBI) Prodekan Jes Madsen (JESM), prodekan Kurt Nielsen (KNI), konst. dir. Jørgen 

B. Jespersen (JOJE), chefrådgiver Marianne F. Løyche (MFL), kommunikationschef Jens Chr. Pedersen, rådgiver Jens D. Holbech 

(JDH), adm. chef Niels Damgaard Hansen (NDH), rådgiver Charlotte Sand 

Afbud: Direktør Conni Simonsen (CS), Niels Christian Nielsen (NCN) og prodekan Tom V. Madsen (TVM) 

DAGSORDEN 
 

1.  Opfølgning  
a. Opfølgning fra institutledermøde 04.07.2012 

2. Godkendelse af dagsorden og referat 

3. Kort orientering fra arbejdsgruppen vedr. sammlignelige 
livsvilkår (bilag) 

4. Nyt fra prodekanerne (bilag) 
a. TVM orienterer om årets optag 

5.  Meddelelser (bilag) 
- Valg efterår 2012 
- Høringsproces for udkast til ST strategi 
- Praksis omkring håndtering af seniordage 

6. Eventuelt 
 
 

BBN indledte mødet med at byde velkommen til både den nye institutleder på 
matematik Niels Ovesen Nygaard, som kommer fra en stilling som professor i 
Matematik ved University of Chicago, USA og til Hanne Bach Clausen, som er 
tiltrådt som ny direktør for DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi pr. 1. 
august 2012. Hanne Bach Clausen er uddannet kemiingeniør fra DTU og har 
tidligere været forskningschef ved Danmarks Miljøundersøgelser og teknisk 
chefrådgiver for Mekong-Kommissionens miljøprogram. Siden efteråret 2011 
har Hanne Bach Clausen arbejdet som chefkonsulent ved DCE.  
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Ad. 1. Opfølgning fra institutledermødet den 4. juli 2012 
BBN henviste til to-do listen og havde ikke yderligere bemærkninger bortset 
fra bemærkning om, at der fremover vil være en rullende to-do liste for at sik-
re, at der løbende bliver fulgt op på de enkelte punkter. 
 
Ad. 2. Godkendelse af dagsorden og referat 
Referatet fra institutledermødet den 4. juli 2012 blev godkendt. Dagsordenen 
blev godkendt.  
 
Ad. 3. Kort orientering fra arbejdsgruppen vedr. sammen lignelige 
arbejdsvilkår (bilag) 
EØJ orienterede om, at arbejdsgruppen er tæt på at være færdige med 1. ud-
kast til rapport; dog har arbejdsgruppen vurderet, at der er behov for afhol-
delse af et ekstra møde, hvorfor udfærdigelsen af den endelige rapport er let-
tere forsinket. Der er udarbejdet en revideret tids- og procesplan for arbejds-
gruppen henover efteråret 2012.  
 
EØJ orienterede endvidere om, at han inden igangsættelsen af høringsproces-
sen vil orientere de institutledere, som ikke har været en del af arbejdsgrup-
pen, om de diskussioner og overvejelser, der ligger bag arbejdsgruppens kon-
klusioner. 
 
Ad. 4. Orientering vedr. KOT-optagelsen 2012 (bilag) 
BBN henviste til bilaget, som indeholder en oversigt over både antal ansøgere 
pr. 9/7 og antal optagne pr. 9/8 2012.  
 
IBJ bemærkede, at Institut for Kemi er noget forundrede over faldet i optaget 
på kemi. Det er dog fortsat AU, der har landets største kemioptag. En forkla-
ring på det faldende optag kan være gymnasiereformen, som flere vurderer er 
gået ud over faget kemi. IBJ har nedsat en task force, som vil undersøge pro-
blemet nærmere og bl.a. tage kontakt til gymnasielærere mv. JDH tilføjede, at 
det også er relevant at undersøge, om de øvrige uddannelsesinstitutioner også 
har oplevet et fald i antallet af optagne på kemi, eller om det er et Århus fæ-
nomen. 
 
HEBI nævnte, at optagelsestallene for ingeniøruddannelserne også bør analy-
seres nærmere, og at AU på dette område ikke har haft samme generelle 
fremgang som KU. 
 
BRI supplerede, at Bioscience har oplevet et mindre fald i antallet af optagne 
og at en af forklaringerne kan være, at hjemmesiden ikke var fuldt oppe at kø-
re på det tidspunkt, hvor de unge skulle træffe deres studievalg. BBN pointe-
rede, at det er vigtigt, at der generelt er flere indgange på hjemmesiden til de 
enkelte uddannelser.  
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LHA tilføjede, at der også kan være eksterne faktorer, som har betydning for 
optaget, eksempelvis den dårlige omtale af Aarhus Universitet, der blev bragt 
i pressen i foråret eller den for de studerende håbløse boligsituation i Århus. 
 
Ad. 5. Meddelelser (Bilag) 
BBN henviste til, at de enkelte meddelelsespunkter er beskrevet nærmere i bi-
laget. BBN tilføjede i forhold til høringsprocessen for udkast til ST strategi, at 
hvis institutlederne mener, at der er andre organer, der er relevante at høre, 
end de der er lagt op til, dvs. LSU og Institutfora, iværksættes dette af det en-
kelte institut. 
 
I relation til punktet vedr. seniordage har der vist sig et behov for at få præci-
seret processen omkring bevilling af seniordage. AU har fastlagt principper 
for, hvornår en medarbejder kan bevilges seniordage. Dekanen træffer ende-
lig beslutning om bevilling af seniordage. Men da det er institutlederne, der 
kender instituttets medarbejdere, er processen ved ST, at institutlederen laver 
en indstilling til HR om bevilling af seniordage med afsæt i de fastlagte prin-
cipper. HR kvalitetssikre institutlederens indstilling og udfærdiger aftalebrev, 
som underskrives og dermed godkendes af dekanen. 
 
Processen for håndtering af senioraftaler er dermed som følger: 
 
• Institutlederen udarbejder indstilling, baseret på de fælles principper som 
 nævnt på HR-portalen: http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/abc/seniordage/  
• Institutlederen sender indstilling til HR 
• HR kvalitetssikrer indstillingen (følger de fælles principper) 
• HR udfærdiger aftalebrev 
• HR sender brev til underskrift (godkendelse) ved dekanen 
 
Ad. 6. Eventuelt: 
BBN orienterede om, at han er tæt på at have gennemført en økonomirunde 
med alle institutterne, og at det hele vejen rundt har været gode og konstruk-
tive møder. Alt tyder på, at ST kommer ud af 2012 med et fornuftigt resultat. 
Pt. arbejdes der på FC 2, og herefter fokuseres der på budgettet for 2013. I 
forhold til sidstnævnte er der fortsat nogle ubekendte faktorer, men så snart 
BBN ved mere, får institutlederne besked. 
 
BBN orienterede om, at et lønkatalog for ST er under udarbejdelse. Det vil 
blive forhandlet med Tillidsrepræsentanterne og Lønudvalget under FSU. 
 
Det blev besluttet at aflyse det første institutledermøde i august 2013. Dekan-
sekretariatet vil udsende en revideret mødeplan for 2013. 


