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Ad 1. Opfølgning 
a. Opfølgning på rullende to-do liste 
Der var ingen bemærkninger til den rullende to-do liste. 
Dekansekretariatet gennemgår listen og sætter eventuelle deadlines på. 
 
Ad 2. Godkendelse af dagsorden og referat 
Referat fra mødet den 7. november 2012 blev godkendt. I forhold til dagsordenen blev 
det besluttet, at behandle økonomi som et lukket punkt. 
 
Ad. 3. Personale 
a. Ansattes brug af mobiltelefoner 
De nye regler om indførelse af beskatning af fri telefon pr.1. jan. 2012 er beskrevet i bi-
lag. 
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BBN oplyste, at Dekansekretariatet har bedt AU IT om et udtræk på udgifter til mobilte-
lefoner på ST. Udtrækket dækker perioden maj, juni og juli 2012. På alle AU-betalte mo-
biltelefoner er der tegnet et såkaldt ”flat-rate” abonnement. Det betyder, at al samtale- 
og smstrafik i DK er indeholdt i abonnementet. Der betales pt. særskilt for al udenlands 
mobil- og datatrafik.  
 
For perioden maj, juni og juli 2012 var gennemsnitsudgiften per tlf.nr. på ST kr. 260, 13. 
Fratrækkes ”flat-rate” abonnementet (kr. 150) betyder det, at der gennemsnitligt er en 
udgift på ca. kr. 40 per måned per tlf.nr. for udenlands mobil og datatrafik. 
 
Der var enighed om at tilslutte sig indstillingen således, at der ikke fastsættes en øvre 
grænse for forbrug på ST, idet AU IT varetager udgiftskontrol. Det betyder, at AU IT 
kontrollerer, om der er et unormalt højt forbrug af samtale- eller dataafgifter. Det sker i 
praksis ved, at AU IT, når de observerer et højt forbrug, kontakter det institut, hvor den 
pågældende medarbejder er ansat, for at få en vurdering af forbruget. 
 
Der pågår pt. forhandlinger med TDC omkring udenlands datatrafik. Institutlederne op-
fordrede til, at der i den forbindelse også rettes fokus på serviceaftalen med TDC. 
 
Ad 4. Økonomi 
Refereres ikke. 
 
Ad 5. Høring – AU strategi 
Udkast til Aarhus Universitets Strategi 2013-2020 er sendt i høring den 15. november 
2012 til en bred kreds af relevante udvalg, råd og fora. 
 
Frist for indsendelse af høringssvar er den 14. december 2012. Efter høringen vil strate-
gien blive revideret og fremlagt for Aarhus Universitets bestyrelse den 27. februar 2013. 
 
Der var enighed om at følge den i indstillingen beskrevne proces:  
 Udkast til Aarhus Universitets Strategi 2013-2020 drøftes på institutledermødet 

den 21. november 2012. 
 Institutlederne fremsender yderligere væsentlige input til Dean.scitech@au.dk 

senest den 28. november 2012. 
 Institutlederne overvejer drøftelse af udkast til strategi med institutforum eller 

andre organer. 
 Udkast til fakultetets høringssvar drøftes på institutledermøde den 6. december 

2012. 
 Udkast fakultetets endelige høringssvar forelægges på dekanatmøde d. 11. de-

cember 2012. 
 
På mødet blev fremsat følgende generelle kommentarer til strategi dokumentet: 
 Der står bemærkelsesværdigt lidt om uddannelse under vision, mission mv.  
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 Mål, som fx fornyelse i undervisningen, at skabe de bedste kandidater mv. er ik-
ke nævnt. 

 Der står mellem linjerne, at der vil blive iværksat pilotprojekter med henblik på 
at gøre en særlig indsats for den gruppe af studerende, som er specielt begave-
de/har et særligt talent. Der var enighed om, at dette bør stå klart i strategien og 
ikke, som i det foreliggende udkast, alene stå mellem linjerne. 

 Høringsfristen er for kort, den bør være på mindst en måned, hvis der skal være 
en reel mulighed for at drøfte udkastet med medarbejderne i relevante fora mv. 
på de enkelte institutter.  

 I forbindelse med udarbejdelse af handleplaner, som kommer senere i proces-
sen, er det meget vigtigt at inddrage medarbejderne. 

 
Ad 6. Fremtidig seervice fra Forskningsstøtteenheden 
John Westensee (JW), funktionschef for Forskningsstøtteenheden og Jakob Dagsdal Sø-
rensen (JDS), teamleder ved Forskningsstøtteenheden, deltog. 
 
Punktet vedrørte forslag til en prioritering af Forskningsstøtteenhedens service på ST på 
baggrund af hovedområdets og AUs strategiske målsætninger. 
 
JDS pointerede, at væsentlige succeskriterier for hovedområdets fundingstrategi dels er 
at opnå midler, dels at fokusere indsatsen kvalitativt således, at de enkelte ansøgninger 
opnår bedre succesrater – konkret ved, at forskerne med støtte fra Forskningsstøtteen-
heden prioriterer at lave gode ansøgninger til de helt rigtige kald i modsætning til at lave 
mange ansøgninger til alle kald. JDS orienterede endvidere om, hvad Forskningsstøtte-
enheden eksempelvis kan bidrage med: 
 Skabe overblik over fundingmuligheder. 
 Afdække, hvad der er af krav og hvor, der skal søges. 
 Hjælpe med udformning af ansøgning og udarbejdelse af budget set i en sam-

menhæng. Det er vigtigt at ansøgningen har karakter af en ansøgning og ikke en 
artikel. 

 Give input til forskeres, institutlederes og dekanens fundingstrategier. 
 Afholde kurser. 
 Lave bibliometri tjek.   

 
JW understregede, at behovet for hjælp til at skaffe eksterne midler er uendeligt, men 
det er ressourcerne ikke. Forskningsstøtteenheden ønsker derfor en dialog om ydelserne 
fra enheden til forskerne ved ST. 
 
JW fremhævede, at strategidrøftelserne på AU viser, at der skal ske en fortsat og forøget 
hjemtagning af midler fra eksterne fonde mv., og at AU særligt satser på de store bevil-
linger. 
 
JW foreslog derfor, at Forskningsstøtteenheden i forhold til ST primært støtter dels yng-
re forskere i forbindelse med ansøgninger via en fokuseret uddannelsesindsats og dels 
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ansøgninger til store bevillinger som eksempelvis UNIK, EU-bevillinger, DG og Højtek-
nologifonden. I den sammenhæng er der tillige behov for, at der findes et tilbud om støt-
te til administration af store bevillinger. 
 
Som følge heraf foreslog JW, at de erfarne forskere, som søger mindre bevillinger gene-
relt, samt bevillinger fra Det Frie Forskningsråd specifikt og forskere, der alene søger 
hjælp til budgetudarbejdelse, får laveste prioritet. JW understregede, at Forskningsstøt-
teenheden pt. er i dialog med AU Økonomi omkring mulighederne for et endnu tættere 
samarbejde om hjælp til budgetudarbejdelse. Ligeledes blev det foreslået, at AU Forsk-
ning og Talent tilbyder forskerne mulighed for at få administreret deres store bevillinger 
af erfarne projektadministratorer, betalt af bevillingernes administrationsmidler. 
 
Det blev understreget at Forskningsstøtteenheden arbejder som sædvanligt, indtil ny 
service i forhold til ovenstående prioritering er blevet udviklet og implementeret. Dette i 
forhold til at fastholde sikker drift i servicen til forskerne. Når ny service er implemente-
ret, vil konkretiseringen af prioriteringen blive udmeldt af hovedområdet. 
 
Ovenstående prioritering gælder ikke Institut for Ingeniørvidenskab, da det vurderes, at 
forskningsmiljøerne på dette institut er i en opbygningsfase, hvor der er behov for at 
kunne trække på en bredere palet af administrativ støtte end de konsoliderede forsk-
ningsmiljøer inden for hovedområdets øvrige institutter. BBN supplerede med at be-
mærke, at det er vigtigt, at de institutter på ST, som ikke har erfaring eller ikke tidligere 
har været stærke i at hjemtage store bevillinger, får den nødvendige hjælp.  
 
JW afrundede med at orientere om, at Forskningsstøtteenheden gerne vil komme ud på 
de enkelte institutter for at drøfte implementeringen af ovenstående prioritering samt 
behovet for lokalt at informerer om status i forhold til Horizon 2020. Institutlederne be-
sluttede i forlængelse heraf, at der på et kommende institutledermøde skal ske en gensi-
dig orientering om, hvad der foregår på institutterne som led i forberedelserne på Hori-
zon 2020. 
 
Institutlederne tilsluttede sig de fremlagte prioriteringsplaner og konkluderede, at selv 
om der skal prioriteres i Forskningsstøtteenhedens ydelser til ST, har institutlederne 
fortsat høje forventninger til serviceniveauet.  
 
BBN afrundede punktet ved at understrege vigtigheden af, at institutlederne er opmærk-
somme på, at der er mange ansatte med stor erfaring i at skrive ansøgninger, og de skal 
bringe deres viden og trick til, hvordan man skriver en god ansøgning videre til de unge 
forskere. BBN opfordrede derfor institutlederne til at sørge for at etablere lokale net-
værk. CS tilføjede, at hun gerne vil bidrage med gode råd og vejledning i forhold til an-
søgninger til Højteknologifonden. 
 
Ad 7. Meddelelser 
Der var ingen bemærkninger til de meddelelsespunkter som er beskrevet i bilaget. 
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Ad 8. Eventuelt 
KNI orienterede om møde i Hamborg tirsdag den 27. november 2012, hvor KNI og TST 
deltager. Mødet har fokus på mulige samarbejder mellem, AU, SDU, Universität Ham-
burg og CAU Kiel. KNI opfordrede institutlederne til inden mødet at indmelde nye om-
råder, som kan danne baggrund for mulige projekter til kni@science.au.dk.  
 
BBN pointerede, at Dekansekretariatet er blevet gjort opmærksom på, at ikke alle ind-
rapporteringer i PURE foregår korrekt. Det betyder, at fakultetet ikke får de penge, de er 
berettiget til. Institutlederne skal derfor sørge for, at alle VIP-ansatte får de artikler, de 
har publiceret registreret i PURE. Der skal efterfølgende ske en validering. Institutleder-
ne påpegede, at det er vigtigt at få undersøgt, om de værktøjer, der skal bruges til indda-
teringer i PURE, virker efter hensigten. MFL orienterede om, at bibliometri og inddate-
ringer i PURE vil blive behandlet på både et senere institutledermøde og på et møde for 
institutsekretariatslederne. 


