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Deltagere: Dekan Brian Bech Nielsen (BBN), Klaus Lønne Ingvartsen (KLI), Niels Kroer 

(NKR), Bo Riemann (BRI), Thomas Skjødeberg Toftegaard (TST), Michelle Williams (MIW), 

Niels O. Nygaard (NY), Erik Østergaard Jensen (EOJ), Niels Christian Nielsen (NCN)Lars H. 

Andersen (LHA), Søren Bom Nielsen (SBN), Ib Johannsen (IBJ), Erik Steen Kristensen 

(ESK), Kurt Jensen (KJ), Prodekan Henrik Bindslev (HEBI) Prodekan Jes Madsen (JESM), 

Prodekan Tom V. Madsen (TVM), prodekan Kurt Nielsen (KNI), direktør Conni Simonsen 

(CS), direktør Hanne Bach Clausen (HBC), chefrådgiver Marianne F. Løyche (MFL), kom-

munikationschef Jens Chr. Pedersen, rådgiver Jens D. Holbech (JDH), adm. chef Niels Dam-

gaard Hansen (NDH), rådgiver Charlotte Sand (CHS) 

 
 
                     DAGSORDEN  

REFERAT

1. Opfølgning 

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

2. Godkendelse af dagsorden og referat 

3. Økonomi 

4. Drøftelse af udkast til program for Ledelsesseminar på 
Science and Technology 

5. Meddelelser (bilag) 

a. AU’s Kina initiativ 

b. ST endelige høringssvar på AU’s strategi 

c. Tids og procesplan for psykisk APV 

d. Fakultetsfest 2013 (finansiering) 

6. Eventuelt 

7. Personale 

a. Nye regler om akutjob 

         

Mødet slutter og fortsætter alene for de institutledere for 
hvem udfasning af ARS er relevant  

 

b. Udfasning af ARS (m. deltagelse af Dorthe og 
Sanne)[Punkt 1 på dagsordenen] 
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Ad 1. Opfølgning 
Den rullende to-do liste er relativ lang pt. Dekansekretariatet vil gennemgå listen og 
sikre, at der alene står verserende opgaver på listen. Dekansekretariatet vil endvidere 
udarbejde en separat liste over kontaktudvalg, således at de herefter ikke fremgår af 
listen. 
 
Der var enighed om, at der skal etableres et fælles drev, hvor relevant materiale fra 
institutledermøderne lægges, og hvor det alene er de, der deltager i institutledermø-
derne, som har læserettigheder. 
 
Det blev besluttet, at der på et institutledermøde i starten af 2013 skal være fokus på 
Horizon 2020 og Produktionsforskning. IBJ og ESK vil i samarbejde med CHS sørge 
for, at det bliver arrangeret. Der skal afsættes et helt institutledermøde til behandling 
af de to punkter. 
 
Ad. 2. Godkendelse af dagsorden og referat 
Dagsordenen og referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
 
Ad 3. Økonomi 
BBN takkede institut-, centerlederne og direktørerne for en konstruktiv tilgang til 
budgetforhandlingerne for 2013.  
 
BBN orienterede om, at bestyrelsen for Aarhus Universitet afholder bestyrelsesmøde 
samtidigt med institutledermødet. Det forventes, at bestyrelsen godkender universi-
tetets budget for 2013. 
 
Det blev besluttet, at det institutledermøde, der var planlagt til afholdelse den 15. ja-
nuar 2013, flyttes til torsdag den 10. januar 2013 med henblik på drøftelse af den vi-
dere proces. 
 
Ad 4. Drøftelse af udkast til program for ledelsesseminar på Science and 
Technology (bilag) 
Planlægningsgruppen, bestående af Tom Vindbæk Madsen, Lars H. Andersen, Klaus 
Lønne og Niels Kroer, har udarbejdet et forslag til program for et ledelsesseminar på 
ST.   
 
LHA gennemgik forslag til program og pointerede, at planlægningsgruppen er enige 
om, at der nu bør fokuseres på at kigge fremad og være løsningsorienteret. Fokus på 
seminaret skal være på dels samarbejdet med dekan/prodekanerne og dels på tvær-
faglighed. Endvidere er planlægningsgruppen enige om, at erfaringen viser, at det er 
gunstigt at have ekstern konsulentbistand på, og at institutlederne har gode erfarin-
ger med konsulentfirmaet Learn2Lead.  
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Forslaget blev drøftet, og der var følgende overordnede bemærkninger: 
 Vigtigt at tænke over ”formen”. Der skal ikke være et tætpakket program fra 

kl. 8-20, som primært består af gruppearbejde og derefter plenum. 
 Godt at tage udgangspunkt i en konkret case, eksempelvis SPIER ansøgning. 
 Hvordan skabes den optimale arbejdsfordeling mellem institut og dekanat? 
 Erfaringsudveksling mellem institutlederne som en del af programmet, med-

mindre institutlederne erfaringsudveksler i tilstrækkelig grad på de private 
institutledermøder. 

 
Der var enighed om, at der er opbakning til forslaget om at benytte ekstern konsulent 
bistand, og at der skal findes en passende lokalitet til afvikling af seminaret, om mu-
ligt gerne et sted, som ligger relativt tæt på Aarhus Universitet. 
 
Ad 5. Meddelelser (bilag) 
De enkelte meddelelsespunkter er nærmere beskrevet i bilag. 
 
a. AU’s Kina initiativ 
 BBN pointerede, at der i løbet af januar 2013 bliver mulighed for at søge midler til 

forberedelse af samarbejde med Tsinghua University, Peking University, Fudan 
University samt Harbin Institute of Technology. Ansøgningerne behandles efter 
”først til mølle” princippet. 

 
b. ST endelige høringssvar på AU’s strategi 
 ST endelige høringssvar på AU strategi er udsendt.  
 
c. Tids og procesplan for psykisk APV 
 Tidsplanen er offentliggjort på hjemmesiden. I løbet af januar 2013 er der møde 

for arbejdsmiljø- og samarbejdsorganisationerne, og i februar 2013 offentliggøres 
resultaterne af den psykiske APV. 

 
d. Fakultetsfest 2013 (finansiering) 
 BBN meddelte, at fakultetet vil betale for Fakultetsfesten 2013, men at der forven-

tes at blive en egenbetaling i forbindelse med tilmelding. 
 
Ad 6. Eventuelt 
Der var ingen bemærkninger. 
 
Ad 7. Personale 
a. Nye regler om akutjob 
 BBN orienterede om de nye regler om akutjob. Regeringen har indgået en aftale 

med DA, KL, Danske Regioner og Finansministeriet om akutjob, hvilket indebæ-
rer, at der på statens område skal tilvejebringes 1200 akutjob inden 1. juli 2013. 
AU´s kvote af akutjob er 56. De 56 akutjob forventes fordelt således, at admini-
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strationen tager ansvar for 50 %, dvs. 28 akutjob. De resterende fordeles på ho-
vedområderne, og ST´s kvote bliver 11 akutjob.  

 
 Akutjob forventes anvendt på TAP-stillinger samt følgende VIP-stillinger:  
 videnskabelig assistent, eksterne lektor, undervisningsassistent.  
 
 Akutjob er job på ordinære løn- og arbejdsvilkår og kan være midlertidige eller va-

rige. Et akutjob skal vare minimum 13 uger og være på mindst 25 timer om ugen. 
En stilling kan kun opslås som akutjob, hvis man vurderer, at stillingen kan besæt-
tes med en person fra gruppen af langtidsledige. Universitetet har lov til at fravige 
kravet om alene at lægge vægt på en ansøgers kvalifikationer (en ret, men ikke en 
pligt). 

 
 Målgruppen er langtidsledige, som er medlemmer af en arbejdsløshedskasse, og 

hvis dagpengeret udløber i perioden 1. oktober 2012 til 1. april 2013.  
 
 Universiteterne får ikke tilskud; udgifterne skal finansieres inden for de eksiste-

rende rammer. Det forventes, at ministeren vil få bemyndigelse til at reducere 
universiteternes bevillinger, såfremt antallet af opslåede og besatte stillinger ligger 
væsentligt under kvoten.  

 
 Akutjob tæller ikke med i opgørelser i relation til de administrative besparelser, 

som universiteterne er pålagt. 
 
 Det blev besluttet, at hvert institut stiler mod at ansætte en medarbejder i akutjob, 

således at ST dermed opfylder kvoten på 11 akutjob. 
 
b. Udfasning af ARS 
 Dorte M. Andersen og Sanne Olofsson Dolmer deltog. Slides blev uddelt. 
 
 SOD fastslog, at universitetsledelsen har besluttet, at der på AU ikke skal være 

tidsregistrering men tidsallokering. 
 
 Tid skal fremadrettet opdeles i tre kategorier: 
 - Normtid (37 timer om ugen). Tidsallokering i Navision 
 - Ferie-/fravær. Registreres i AUHRA 
 - Mer-/ overarbejde (flekstid). 
 
   Ansvaret for normtiden er placeret i økonomi og varetages af projektøkonomer   
   og forretningscontrollere. Ansvaret for ferie, fravær og flekstid ligger hos HR. 
 
 SOD pointerede, at det er besluttet, at ARS i 2013 fortsat kan anvendes til tidsregi-

strering. Det betyder, at den hidtidige praksis fortsætter, indtil andet er meldt ud.  
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Der pågår forhandlinger med firmaet ProMark, og der vil blive iværksat et pilot-
projekt i 2013. Det nye system forventes først udrullet i januar 2014.  

 
 DMA understregede, at fravær (ferie, sygdom mv.) skal registreres i AUHRA. 

Flekstidsregistrering kan registreres i Excel ark løsning fra 1. jan.2013, eller den 
enkelte medarbejder, som er ansat i institutterne, kan fortsætte med at registrere i 
ARS. Alle medarbejdere, som er ansat i vicedirektør områderne, skal efter den 1. 
januar 2013 ikke benytte ARS. 

 


