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Jes Madsen (JESM), Tom V. Madsen (TVM), Kurt Nielsen (KNI), Niels Halberg (NH), Niels Christian 
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Jens D. Holbech (JDH), Niels Damgaard Hansen (NDH), Charlotte Sand 
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                                     DAGSORDEN 

 
1. Opfølgning 

a.  Opfølgning på rullende to-do liste (bilag) 
2. Godkendelse af dagsorden og referat 
3. Personale 

a. Drøftelse af resultaterne af den psykiske 
APV (Jørgen Jespersen deltager) 

b. Akut job 
4. Drøftelse af beslutningsoplæg fra arbejds-

gruppen vedr. sammenlignelige vilkår for 
forskere på ST  

5. Økonomi   
a. Ph.d. finansiering (bilag)  

6. Meddelelser (bilag) 
a. Ledelsesseminar på ST 
b. Status på AU sprogpolitik (JCP) 
c. Produktionsforskning (TST) 
d. Tenure Track  (Bilag) 
e. Lønaftalekatalog for ST (Bilag) 

7. Eventuelt 
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Ad. 1. Opfølgning 
Der var følgende kommentarer til den rullende to-di liste: 
 
IBL orienterede om, at arbejdsgruppen senest ved det næste møde i HSU vil have en 
indstilling med omkring fremtidig kemidatabase på AU.  
 
BBN bemærkede følgende i forhold til punktet om Bibliometri: 

› I forlængelse af offentliggørelsen af Forskningsbarometer 2012 har AUL lavet 
en sammenligning af de danske universiteters bibliometriske resultater.  Ana-
lyse er meget usikker. Den giver dog et udmærket overblik. 

› Samtidig er Center for Forskningsanalyse ved at udarbejde en mere dybtgå-
ende bibliometrisk analyse baseret på Leiden-data. Da den umiddelbart heller 
ikke vil blive udarbejdet institutopdelt, vil den ikke komme til at stå i stedet 
for relevante institutopdelte data. 

› Dekanatet har derfor besluttet at undersøge, om det er muligt at lave en opda-
tering af den store institut- og subject opdelte bibliometriske analyse, der blev 
udarbejdet i efteråret 2011. Dekanatet kan dog ikke love, hvornår den kan ud-
arbejdes, da den bl.a. vil være afhængig af, at enhedsregisteret fungerer.  
 

Det blev besluttet, at punktet bibliometri skal behandles på et senere institutleder-
møde. Alle institutter og centre skal indsende forslag til, hvilke data de ønsker, en 
bibliometrisk analyse skal indeholde. EØJ samler ønskerne og kontakter Center for 
Forskningsanalyse. Herefter udarbejder EØJ oplæg til et senere institutledermøde. 
 
Scientific Computing: BBN orienterede om, at der pågår en vigtig diskussion, og at 
han har sendt en mail til de relevante institutledere med forslag fra SDU. BBN anmo-
dede institutlederne om at drøfte med deres respektive bagland, om der er bug for en 
national facilitet, og hvis der skal være en national facilitet, hvad skal kravene så være 
til den, og hvor skal den placeres?  
 
Ad. 2. Godkendelse af dagsorden og referat 
Dagsordenen blev godkendt dog med tilføjelse af et ekstra økonomipunkt:  
5. b. Orientering om pixibog og om budget 2014 
 
Ad. 3. Personale 

a. Indledende drøftelser af resultaterne af den psykiske APV 
 Jørgen Jespersen, formand for APV følgegruppen, deltog i behandlingen af 

punktet.   
 
 BBN orienterede om, at resultaterne af den psykiske APV nu foreligger, og at 

der er udarbejdet en tids- og procesplan for opfølgning på psykisk APV på ST. 
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Der er udsendt et ekstraordinært nyhedsbrev med beskrivelse af opfølgnings-
processen. 

 
 Det blev besluttet, at JBJ løbende orienteres om problematikker, som skal 

håndteres på fakultetsniveau. Hvis det viser sig, at en problematik går igen på 
flere institutter, bør det overvejes at iværksætte en koordineret indsats på fa-
kultetsniveau.   

 
b. Akut job 
 AU har fået en kvote på 56 akutjob, hvoraf ST’s andel er på 11 akutjob. Det blev 

på institutledermødet den 19. december 2012 besluttet, at hvert institut stiler 
mod at ansætte en medarbejder i akutjob, således at ST dermed opfylder kvo-
ten på 11 akutjob. 

 
 BBN henviste til tidligere udsendt materiale med nærmere beskrivelse af 

akutjob ordningen. Målgruppen er ledige, som i perioden 1. oktober 2012 til 1. 
april 2013 har 3 måneder eller mindre tilbage af dagpengeperioden, samt per-
soner, der frem til 1. juli 2013 opbruger den samlede dagpengeperiode og fort-
sat er ledige. Akutjob er på ordinære løn og arbejdsvilkår og kan være varig el-
ler midlertidig. Dog minimum 13 uger og mindst 25. timer ugentligt 

 
 Status på AU’s kvote pr. 4. februar 2013 er, at der alene er ansat 3 i akutjob på 

hele AU - heraf ingen på ST. BBN pointerede, at det derfor er vigtigt, at der gø-
res en fælles indsats for at indfri målet om besættelse af de 11 akutjob på ST in-
den den 1. juli 2013. BBN pointerede, at Ministeriet har mulighed for at reduce-
re tilskuddet til AU, såfremt antallet af besatte stillinger for den enkelte institu-
tion ligger under den uddelte kvote. 

 
 ST har pt. 11 akutjob-opslag. Det er for få, da erfaringen viser, at langt fra alle 

stillinger, der er slået op som akutjob, besættes med en fra målgruppen. Det 
blev besluttet, at alle institutlederne bidrager med at få slået flere stillinger op 
som akutjob stillinger, og at der sker ansættelse med en fra målgruppen, der 
hvor det giver mening. 

 
Ad. 4. Drøftelse af beslutningsoplæg fra arbejdsgruppen vedr. sammen-
lignelige vilkår for forskere på ST  
Marie-Louise Munch deltog under behandlingen af punktet. Rapporten fra arbejds-
gruppen vedr. sammenlignelige vilkår for forskere på ST var udsendt inden mødet.  
 
BBN roste arbejdsgruppen for deres arbejde. Der var enighed om, at der er behov for, 
at de institutledere, som ikke har været en del af arbejdsgruppen, læser rapporten og 
særligt anbefalingerne nøje igennem. Anbefalingerne skal fremstå klare og entydige, 
således at de giver mening for den enkelte medarbejder. Den videre proces er, at alle 
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institutledere senest den 1. marts 2013 sender kommentarer til dekansekretariatet, 
som sørger for, at bemærkningerne indarbejdes i rapporten. 
 
Der var enighed om, at det bringer værdi, at de, der har været med i arbejdsgruppen, 
tager en dialog med medarbejderne på institutterne og drøfter rapportens indhold. 
Det blev besluttet, at dialogmøderne afvikles på forskellige lokaliteter og for flere in-
stitutter ad gangen. 
 
EØJ oplyste, at særtrækket fra psykisk APV 2012, som indgår i rapportens bag-
grundsanalyse, ikke kan leveres før primo marts.    
 
Rapporten behandles i FSU den 15. april (oprindeligt den 15. marts) og i Akademisk 
Råd den 15. maj.  
 
Ad. 5. Økonomi 

a. Ph.d. finansiering  
 JESM orienterede om pengecirkulationen fra optag til færdiggørelse af en ph.d. 

studerende. Bilag med beskrivelse var udsendt inden mødet. 
  
 JESM vil i samarbejde med dekansekretariatet sørge for at beskrive finansie-

ringen for erhvervs-ph.d. 
 
 De ph.d. studerende oplever i dag, at der fra institut til institut er forskel på, 

hvad en ph.d. studerende får stillet til rådighed af instituttet, og hvad en ph.d. 
studerende må og ikke må. Der var enighed om, at det på et senere institutle-
dermøde skal drøftes, om der er basis for at udarbejde et sæt fælles retningslin-
jer, som dækker hele ST. 

 
b. Orientering om pixibog og om budget 2014 
 BBN orienterede om, at Økonomi og Forskningsstøtteenheden arbejder på ud-

arbejdelse af en pixibog som indeholder dels en beskrivelse af bevillingssam-
mensætning af eksterne midler og dels beskriver processen omkring god-
kendelse af ansøgninger. Pixibogen kan samtidig bruges som et værktøj af 
både institutledere og projektøkonomer til at følge status i forhold til dæk-
ning af faste omkostninger. 

 
 BBN orienterede endvidere om, at han har igangsat arbejdet omkring udar-

bejdelse af budget 2014, således at institutlederne relativt hurtigt får en 
fornemmelse af, hvilke krav der stilles til de enkelte institutter næste år. 

 
Ad. 6. Meddelelser (bilag) 

a. Ledelsesseminar på ST 
 Der var enighed om, at afholdelsen af ledelsesseminar på ST udskydes til efter-

året 2013. Begrundelsen er, at der pt. foregår mange aktiviteter, bl.a. lederud-
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viklingskurser, og at det derfor bliver presset også at få afviklet ledelsesseminar 
på ST. 

 
b. Status på AU sprogpolitik 
 JCP orienterede kort om status på AU’s sprogpolitik. Universitetsledelsen har 

vedtaget et sæt retningslinjer for brugen af engelsk i AU’s vicedirektørområder. 
Formålet er at sikre, at internationale ansatte og studerende har adgang til alle 
de informationer, de behøver for at kunne fungere på AU. Retningslinjerne er 
nærmere beskrevet på:  

 http://medarbejdere.au.dk/nyhed/artikel/oprustning-af-engelsk-i-au-administration/ 

 
c. Produktionsforskning  
 TST orienterede kort om, at den SPIR ansøgning, der kører i 2013, retter sig 

mod produktionsforskning. Der er deadline for ansøgningen i april, og der på-
går pt. et tværfagligt arbejde på AU, bestående af repræsentanter fra ST, BSS og 
Arts. AU har forsøgt både at være tværfaglig i forhold til hovedområderne og at 
arbejde på tværs af institutterne på hvert af hovedområderne. AU er fortsat 
med i forhold til 3 projekter. TST pointerede, at det er et område, hvor der er 
mulighed for vækst, og at det derfor er meget vigtigt at være med og vise om-
verdenen, hvad AU kan tilbyde. 

 
d. Tenure Track   
 Følgende bilag var udsendt inden mødet: 

 AU HR: retningslinjer vedr. Tenure Track stillinger 
 Tenure Track ved AU: Forslag til principper og generisk model 

 
 Der skal nedsættes en arbejdsgruppe, der skal udarbejde en Tenure Track mo-

del for ST. Den model, Universitetsledelsen har udarbejdet, er generisk for hele 
AU, men giver mulighed for lokale tilpasninger.  

 
 Det blev besluttet, at medlemmerne er Jes Madsen (formand), to repræsentan-

ter fra Akademisk Råd - henholdsvis Lars Arge og Torben Heick Jensen, samt 
to institutledere - henholdsvis Michelle Williams og Niels Kroer.  

 
e. Lønaftalekatalog 
 Lønaftalekatalog for ST var udsendt som bilag. Intentionen er fortsat, at ASE 

skal indarbejdes i lønaftalekataloget. 
 
 BBN orienterede om, at Lønkataloget for ST blev godkendt på møde i Lønud-

valget den 6. februar 2013 og på FSU mødet den 8. februar 2013.  
 
Ad. 7. Eventuelt 
NDH orienterede om, at han har lavet en opsamling i forhold til Fælles grundlag for 
samarbejde. Det centrale er, 

 at der kommer en ny proces i efteråret 2013, 
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 at opfølgning nu og her skal ske i samarbejde med institutsekretariatslederne,  
 at der kommer et revideret ydelseskatalog.  

 
MFL oplyste, at rådgiver i dekansekretariatet Marie Louise Munk har fået nyt arbejde 
på KU og derfor fratræder sin stilling ved udgangen af marts 2013.  


