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Sted: Bygning 1431, mødelokale 021/023 
 
Deltagere: Dekan Brian Bech Nielsen (BBN), institutledere: Klaus Lønne Ingvartsen (KLI), 

Niels Kroer (NKR), Erik Steen Kristensen (ESK), Michelle Williams (MIW), Henrik Stetkær 

(HS), Erik Østergaard Jensen (EOJ), Lars H. Andersen (LHA), Søren Bom Nielsen (SBN), Ib 

Johannsen (IBJ), Kurt Jensen (KJ) 

 

Øvrige deltagere: Prodekan Henrik Bindslev (HEBI) Prodekan Jes Madsen (JESM), pro-

dekan Tom V. Madsen (TVM), prodekan Kurt Nielsen (KNI), konst. dir. Jørgen B. Jespersen 

(JOJE), Niels Christian Nielsen (NCN), dir. Connie Simonsen, adm. chef Niels Damgaard 

Hansen (NDH), Kommunikationschef Jens Chr. Pedersen, chefrådgiver Jens D. Holbech 

(JDH), chefrådgiver Marianne F. Løyche (MFL), rådgiver Charlotte Sand (CS), konst. HR-

partnerchef Dorthe M. Andersen (DMA) deltog  under pkt. 3) 

  

Afbud: Thomas Skjødeberg Toftegaard (TST), Bo Riemann (BRI) 
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DAGSORDEN 

1.  Opfølgning  
a. Opfølgning fra institutledermøde d. 06.06.2012  
b. FSU møde den 15. maj 2012 (bilag)  
c. Evaluering af sommerfesten 2012 (bilag) 

2.  Godkendelse af dagsorden og referat 

3.  Personale  
a. Orientering fra arbejdsgruppen vedr. sammenlignelige 
levevilkår ved EØJ  
b. Afholdelse af MUS (bilag)  
c. Kriterier ved varige ansættelser (bilag)  
d. Inddragelse af TR i forbindelse med stillingsopslag 

4.  Økonomi 

5.  Nyt fra prodekanerne  
a. Orientering om Beskæftigelsesrapporten ved TVM   
b. Orientering om biblioteksområdet  ved KNI/NDH 

6.  ”Fælles grundlag for samarbejde” ved NDH 

7.  Arbejdsmiljø (bilag) 

8.  Udkast til forretningsorden for Institutforum (bilag) 
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9.  Meddelelser  
a. Nye mødedatoer for 2013  
b. Valgresultater af valg til Studienævn for Aarhus 
University School og Engineering  
c. Kongelige/ministerielle besøg d. Priser og indstillinger 
e. Kina og Japan 

10.  Eventuelt 
 
BBN indledte mødet med at byde velkommen til Connie Simonsen, som den 1. 
juli 2012 er tiltrådt som ny direktør for ASE. BBN orienterede endvidere om, 
at kommunikationschef Jens Chr. Pedersen deltager i institutledermøderne 
fremadrettet.  
 
Ad. 1. Opfølgning 
a. Institutledermøde den 6. juni 2012 
BBN henviste til to-do listen og havde ikke yderligere bemærkninger. 
 
b. Møde i FSU den 15. maj 2012 (bilag) 
BBN orienterede om, at referatet fra FSU mødet den 15. maj 2012 er udsendt.  
På FSU mødet var der 3 punkter, som BBN lovede at drøfte med institutle-
derne. Da det alle er punkter vedr. personaleforhold, behandles de under pkt. 
3b.-c.  
 
c. Evaluering af sommerfesten 2012 (bilag) 
BBN efterspurgte synspunkter omkring sommerfesten med henblik på frem-
tidig planlægning af lignende arrangementer.  
 
Der var enighed om følgende: 
 Der skal være en samlet fakultetsfest for hele ST, så medarbejderne også 

får mulighed for at feste sammen på tværs af institutterne. Det skal dog ik-
ke være hvert år, at der skal være stor fest – dette kunne være hvert andet 
år.  

 De år, hvor der ikke afholdes stor fælles fest, kan der være lokal fest på in-
stitutterne, og her er det ikke nødvendigt med en fælles del før de lokale fe-
ster. 

 Vigtigt at datoer for fakultetsfester mv. meldes tidligt ud, så de enkelte in-
stitutter kan tage det med i planlægningen af deres egne arrangementer. 

 
Ad. 2. Godkendelse af dagsorden og referat 
Referatet fra institutledermødet den 06.06. 2012 blev godkendt. Dagsordenen 
blev godkendt. 
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Ad. 3. Personale (Bilag) 
a. Orientering fra arbejdsgruppen vedr. sammenlignelige levevil-
kår ved EØJ 
EØJ orienterede om status på arbejdet i arbejdsgruppen vedr. sammenligne-
lige levevilkår. Arbejdsgruppen har afholdt 6 møder og er i færd med at udar-
bejde en høringsrapport. Rapporten lister en række problemstillinger, beskri-
ver bagvedliggende facts og sætter fokus på løsningsforslag. 
 
EØJ beskrev gruppens videre arbejds- og procesplan: 
 Arbejdsgruppen forventer at aflevere det første udkast til rapport medio 

august til dekanen. 
 Første høringsrunde (LSU; FSU og Akademisk Råd). 
 Anden høringsrunde af tilrettet rapport. 
 Endelig rapport forventes færdig umiddelbart inden jul 2012. 
 
BBN understregede, at det er imponerende, så langt arbejdsgruppen er, og at 
han glæder sig til at se det endelige resultat af gruppens arbejde.  
 
b. Afholdelse af MUS (Bilag) 
Det fremgår af referatet fra FSU-mødet den 15. maj 2012, at BBN har lovet at 
drøfte følgende punkter med institutlederne: 
 Afholdelse af MUS.  
 Kriterier ved varige ansættelser.  
 Inddragelse af TR i forbindelse med stillingsopslag. 

 I forhold til MUS samtaler blev det på FSU-mødet understreget, at medarbej-
derne finder, at det er uklart, hvem der afholder MUS. Endvidere blev det på 
FSU-mødet påpeget, at det er vigtigt, at de, der afholder MUS, er klædt på til 
opgaven, og at de har de nødvendige kompetencer. 

 DMA redegjorde kort for status på AU MUS-konceptet, som i hovedtræk er 
følgende: 

 Der er ved at blive udarbejdet et værktøj, som kan anvendes ved alle 
medarbejderudviklingssamtaler på tværs af AU. Konceptet tages i 
brug i løbet af 2013. 

 Det nye MUS værktøj kommer i høring i samarbejdsudvalgene sidst 
på året (4. kvartal). 

 MBG deltager i et pilotprojekt, hvor værktøjet testes. Pilotprojektet 
på MBG er i startfasen.  

 HR-partnerne bliver i september måned uddannet til at klæde leder-
ne på til at afholde MUS. Det gælder både i forhold til, at lederne skal 
lære konceptet og systemet at kende, men også ift. at lære om ”den 
gode MUS”, samtaleteknik mv. 

 
BBN konkluderede, at institutlederne er forpligtede til at sikre, at medarbej-
derne ved, hvem der afholder MUS. Endvidere skal de, der afholder MUS, væ-
re klædt på til opgaven, og det blev besluttet, at institutlederne sørger for at 



 
 

   

Side 4/7 

 

SCIENCE AND TECHNOLOGY 
AARHUS UNIVERSITET 
 

samle alle de medarbejdere, der skal afholde MUS (institutledere, institutsek-
retariatsledere, mellemledere, sektionsledere mv.), til mødet med HR-
partneren, så de kan blive introduceret til det nye MUS koncept og få de nød-
vendige værktøjer til afholdelse af MUS samtaler. 
 
c. Kriterier ved varige ansættelser (bilag) 
BBN indledte punktet med at orientere om problemstillingen. På FSU mødet 
gav flere udtryk for, at der er behov for fælles formaliserede kriterier for an-
sættelser på lektor-/seniorforskerniveau.  Andre mente dog, at det kan være 
svært at fastlægge kriterier. Det blev drøftet, hvorvidt der institutvis kan defi-
neres kriterier for, hvad der skal lægges vægt på ved varige ansættelser. De-
kanen understregede, at han på FSU mødet havde givet udtryk for, at han er 
enig i, at en indikation af forventninger kan være en god idé.  
 
Problemstillingen er også blevet drøftet i arbejdsgruppen vedr. sammenligne-
lige levevilkår.  
 
KJ orienterede om, at Institut for Datalogi har opstillet kriterier som bruges i 
forskellige sammenhænge bl.a. i forhold til afvikling af karrieresamtaler, og 
det er et redskab, som instituttet har gode erfaringer med.  
 
Det blev konkluderet, at følge indstillingen, således at der nedsættes en ar-
bejdsgruppe med henblik på at udarbejde klare vurderingskriterier for forsk-
ning, undervisning, (talentudvikling) og rådgivning i forbindelse med fastan-
sættelser for seniorforskere, lektorer og seniorrådgivere. Arbejdsgruppen skal 
lade sig inspirere af erfaringerne fra Institut for Datalogi. 
 
Arbejdsgruppen består af: KJ (Formand), HEBI, TVM, NKR, ESK, SBN, 
MIW, LHA.  
 
Arbejdsgruppen afholder det første møde umiddelbart efter sommerferien.  
Dekansekretariatet stiller sekretariatsbistand til rådighed. Det blev besluttet, 
at arbejdsgruppen afleverer et første udkast til rapport til dekanen inden ef-
terårsferien, og at gruppen i øvrigt sørger for at koordinere med Arbejdsgrup-
pen for sammenlignelige livsvilkår. 
 
d. Inddragelse af TR i forbindelse med stillingsopslag 
BBN indledte punktet med at fastslå, at beslutninger om opslag er en faglig 
opgave, som institutlederen er ansvarlig for, men at det herudover kan være 
fornuftigt at rådføre sig med den relevante tillidsrepræsentant. 
 
Det blev besluttet at følge indstillingen, således at institutlederne skal inddra-
ge TR i forbindelse med udarbejdelse af stillingsopslag, når dette skønnes 
hensigtsmæssigt eller er krævet i henhold til gældende aftaler. 
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I forlængelse af drøftelserne om inddragelse af TR i forbindelse med stillings-
opslag blev det besluttet, at DMA udarbejder et forslag til beskrivelse af pro-
cesser efter samtaler med ansøgere (den videre ansættelsesproces inkl. for-
handling om løn).  
                
Ad. 4. Økonomi 
BBN beklagede, at universitetsledelsen ikke - som oprindeligt planlagt - del-
tog i institutlederkurset på Sandbjerg. Årsagen er, at det havde været nødven-
digt at afsætte mere tid til drøftelser i relation til den ny økonomimodel. 
 
BBN orienterede kort om overgang til ny økonomimodel.  
 
Ad. 5 Nyt fra prodekanerne 
a. Orientering om beskæftigelsesrapporten 2012. 
TVM orienterede om resultaterne af beskæftigelsesundersøgelsen 2012. Slides 
vil blive udsendt til institutlederne. 
 
b. Orientering om biblioteksområdet. 
KNI orienterede om status i forhold til overflytning af medarbejdere fra ST til 
AU-Library og den videre proces.  
 
Biblioteksmedarbejderne ved ST er overgået fra ansættelse på det enkelte in-
stitut til ansættelse på AU-Library. Det betyder, at der nu er skabt klarhed 
over biblioteksmedarbejdernes tilhørsforhold. Det næste skridt er en organi-
sering af biblioteksaktiviteterne på ST. I den forbindelse har KNI og NDH væ-
ret på besøg på alle biblioteker på ST. I løbet af efteråret 2012 skal det afdæk-
kes nærmere, hvilke aktiviteter og services bibliotekerne på ST yder i dag, og 
hvordan det skal se ud fremadrettet. 
 
Det blev besluttet, at KNI overvejer om der er behov for nedsættelse af en ar-
bejdsgruppe i forhold til håndteringen af det udregningsarbejde, der skal fo-
regå i løbet af efteråret 2012. 
 
Ad. 6. ”Fælles grundlag for samarbejde” ved Niels Damgaard Han-
sen 
NDH orienterede om ”Fælles grundlag for samarbejde”, som sætter fokus på 
samarbejdet mellem administrationen og de faglige miljøer. I kataloget har 
hver vicedirektør beskrevet de services, det enkelte vicedirektørområde stiller 
til rådighed. Der skal nu igangsættes en dialogproces, som handler om for-
ventningsafstemning. NDH foreslog, at der på institutledermødet den 15. au-
gust sættes fokus på dialogen om det fælles grundlag for samarbejde (ydelses-
kataloget), og at alle vicedirektører og funktionschefer deltager ved institutle-
dermødet. Det blev besluttet reservere at mødet til dialogen, som foreslået. 
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NDH oplyste, at der den 30. august afholdes et lignende heldagsmøde med 
institutsekretariatslederne og funktionscheferne.  
 
Endvidere vil der blive afholdt geografiske dialogmøder med institutter og 
centre i henholdsvis Foulum, Roskilde og Aarhus. 
 
BBN supplerede med at understrege vigtigheden af, at institutlederne tager 
aktivt del i processen og benytter lejligheden til at få fortalt vicedirektørerne, 
hvilke ydelser der er brug for. 
 
Ad. 7.   Arbejdsmiljø (bilag) 
BBN orienterede om, at han har udpeget Morten Dam Christensen som daglig 
arbejdsmiljøleder for hele ST. Morten skal varetage de daglige arbejdsmiljø-
opgaver for hele ST på vegne af dekanen.  
 
Der blev uddelt en liste over, hvem der er daglig arbejdsmiljøleder ved de for-
skellige institutter. 
 
BBN redegjorde for, at der har været afholdt høringsmøder om psykisk APV i 
hhv. Århus, Roskilde og Foulum. Den videre proces er beskrevet i bilag. 
 
Den fysiske APV er gennemført, og efterfølgende skal der udarbejdes lokale 
handleplaner. BBN opfordrede institutlederne til at få udarbejdet handlepla-
nerne, samt sørge for at få fulgt op på disse.  
  
BBN understregede, at hvis institutlederne har spørgsmål omkring arbejds-
miljø, er de velkomne til at kontakte Karin Rosengaard Pedersen, AU HR, 
som er arbejdsmiljøkontaktperson for ST, bistået af Lars Asmussen, AU HR.   
 
Ad. 8.  Udkast til forretningsorden for institutforum (bilag) 
Udkast til ny standardforretningsorden for institutforum er sendt i høring 
med en intern AU frist for indsendelse af bemærkninger den 2. oktober kl. 
12.00.  
 
Der foreligger også udkast til ny standardforretningsorden for Akademisk 
Råd og Studienævn.  
 
Udkast til ny standardforretningsorden for institutforum er udarbejdet på 
baggrund af den nye vedtægt for AU.  
 
Efter høringsfristens udløb og efter, at der er taget stilling til de indkomne 
bemærkninger, vil Standardforretningsordenen for Institutforaene, sammen 
med standardforretningsordenen for Akademisk Råd og Studienævn, blive fo-
relagt Universitetsledelsen, inden rektor vedtager standardforretningsorde-
nerne.  
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Institutlederne drøftede det foreliggende udkast til standardforretningsorde-
nen for Institutforum og var enige om, at formuleringen ”beslutte” ikke bør 
anvendes, da Institutforum er et rådgivende organ. Endvidere bør § 7, stk. 3 
(indhold) og § 8 stk. 2 (sprogligt) ændres. 
 
Det blev besluttet, at institutlederne sørger for at høre deres respektive Insti-
tutforum om deres bemærkninger og sende eventuelle bemærkninger til 
dean@science.au.dk senest den 15. september 2012. Forslag til hørings-
brev forelægges herefter på institutledermødet den 19. september 2012. 
 
Ad. 9.   Meddelelser  
a. Nye mødedatoer for 2013  
 Revideret oversigt over mødedatoer 2013 forelå til mødet. 
 
b. Valg til Studienævn for Aarhus University  School of 

Engineering 
 Der er gennemført valg til Studienævn for Aarhus University School of En-

gineering. Resultatet af valget kan ses på: hjemmesiden www.au.dk/valg. 
 
c. Kongelige/ministerielle besøg  
 På universitetsledelsesmødet den 11. juni blev det indskærpet, at alle 

kongelige/ministerielle besøg skal meldes ind til rektoratet. Der bør 
principielt ikke lægges arrangementer samme dag som årsfesten. 

 
d. Danske forskere til Japan eller Kina – opslag 
 Se opslag i henhold til Rektorkollegiets (Danske Universiteters) samar-

bejdsaftaler med Japan Society for the Promotion of Science og Chinese 
Academy of Sciences (CAS) på;   

 http://www.dkuni.dk/Internationalt/Japan-og-Kina  
 
Ad. 10. Evt.    
NDH orienterede kort om det fælles journalsystem – Captia. Der er behov for 
en afklaring af, om de gamle sager skal journaliseres ind i den nye institut-
struktur. Det blev besluttet, at NDH sender en mail til alle institutledere og 
institutsekretariatsledere for at få tilbagemeldinger. 
 
IBJ orienterede om et søgeprogram Molecular Science, som Institut for Kemi 
har stor gavn af, og som kan udbredes til hele AU. Det blev besluttet, at IBJ 
sender en mail til institutlederne med en kort beskrivelse for at få afklaret, om 
der er interesse for at få adgang til søgeprogrammet. 
 
Dekanen afsluttede mødet med at takke alle for samarbejdet i det første år på 
ST og ønskede alle en god sommerferie.       

 


