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Møde den: 8.	oktober	kl.	09.30	–	13.00	i	Foulumods	
Institutledermøde	nr.	11	
Mødelokale	3	og	4	
 
Til stede: Niels Chr. Nielsen NCN), Niels Kroer (NKR), Hans Brix (HX), Peter Henriksen 

(PH), Thomas Skjødeberg Toftegaard (TST), Erik Steen Kristensen (ESK), Michelle Williams 

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

Kurt Jensen (KJ), Jes Madsen (JESM), Mogens Nielsen (MN), Tom V. Madsen (TVM), Kurt 

Nielsen (KNI), Hanne Bach Clausen (HBC), Troels Skrydstrup (TS), Elin Møller (EM), Conni 

Simonsen (CSI), Marianne F. Løyche (MFL), Jens D. Holbech (JDH), Niels Damgaard Han-

sen (NDH), Lars Melin (LME), Charlotte Sand (CHS), Dorthe M. Andersen (DMA), Na Re 

Sørensen (NRS) 

Fraværende: Niels O. Nygaard (NON), Ib Johannsen (IBJ), Niels Halberg og Klaus Lønne 

Ingvartsen (KLI) 

 

REFERAT

DAGSORDEN 

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

 b.  Opfølgning på Ledelsesseminar 
2. Godkendelse af dagsorden og referat 
3. Økonomi  

a.  Status for udrulning af registreringsværktøjet til bevillingsansøgnin-
ger og inddækning af faste omkostninger 

4. Personale 
a. ST politik for VIP-karriereveje i lyset af Stillingsstruktur 2013 (bilag) 
b. Forslag til politik på ST til finansiering af gebyr for arbejds- og opholds-

tilladelser (d-møde inden) 
c. Mentor- mentee ordning for VIP 
d. Ansvarlig Forskningspraksis (bilag) 
5. Oplæg fra arbejdsgruppen vedr. Effektiv Fundraising 

 
PAUSE  
 
6. Proces for DG centre (bilag) 
7. Status på handlingsplan for opfølgning på psykisk APV 
8. Nyt fra prodekanerne  

a.  Tilsyn (KNI – 10/15 minutter) 
b. Intern videnudvekslingsevent (bilag) 
c.  Optag ph.d. 

9. Meddelelser 
a. Science without Borders (bilag) 
b. Placering af bibliotekssted i universitetsparken (bilag) 

10. Eventuelt 
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Ad. 1. Opfølgning: 
a. Opfølgning på den rullende to-do liste 
NCN bemærkede, at dekansekretariatet vil gennemgå den rullende to-do liste for at 
sikre, at de opgaver, der er anført, alle er aktuelle og sat i proces.  
 
b. Opfølgning Ledelsesseminar 
Opfølgning på forandringsledelseskursus blev drøftet og - i tilknytning hertil - det ar-
bejde der pågår omkring både strategi og fastlæggelse af Key Performance Indicators 
(KPI) på institutterne. NCN takkede for institutternes indspark i forhold til KPI og 
orienterede om, at det vil blive behandlet på dekanatsmøde den 15. oktober og heref-
ter på institutledermøde den 23. oktober, hvor den videre proces fastlægges. 
 
Senest den 1. november skal alle institutter og centre på ST indsende handleplaner 
for 2014. Dekansekretariatet har udsendt en foreløbig skabelon, som er udarbejdet af 
universitetsledelsen. NCN understregede, at ST rykker for at få en endelig version af 
skabelonen, og at den vil blive fremsendt til Institutlederne, så snart den foreligger. 
 
Ad. 2. Godkendelse af dagsorden og referat 
Referatet fra Institutledermødet den 10. september 2013 blev godkendt. Dagsordenen 
blev godkendt. 
 
Ad. 3. Økonomi 
a. Status for udrulning af registreringsværktøjet til bevillingsansøgnin-

ger og inddækning af faste omkostninger 
NCN orienterede om, at status for udrulning af registreringsværktøjet til bevillings-
ansøgninger og inddækning af faste omkostninger er nærmere beskrevet i den ud-
sendte indstilling. MN supplerede med, at web portalen og ReAp nu også kan tilgås af 
brugere fra det tidligere DMU. 
 
NCN pointerede, at medarbejdere på Computer Science har gjort et stort arbejde for, 
at registreringsværktøjet nu kan udrulles over hele ST. 
 
Der er tale om to systemer: 

‐ ReAp = selve WEB-portalen, hvor registreringerne af ansøgningerne sker.  
‐ IDA = et Excel-dokument, som suger på udtræk fra ReAp. IDA gør det muligt 

at trække statistikker ud om inddækning. 
 
Projektøkonom ved ST, Bjørn Vinding Andersen, udarbejder en vejledning for an-
vendelsen af ReAp. Vejledningen vil ligge klar ved udgangen af uge 41. Hvis et insti-
tut/center derudover har behov for yderligere information og oplæring, vil Bjørn 
Vinding Andersen gerne undervise relevante medarbejdere i brugen af ReAp, herun-
der IDA (IndDækningsArk). 
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Af indstillingen fremgår det, at brugen af ReAp er et tilbud til institutterne/centrene. 
NCN præciserede, at det i praksis betyder at: 

 Tidligere NAT-institutter skal læse indstillingen som en meget stærk anbefa-
ling (næsten et skal), da dette værktøj er det eneste systemunderstøttelse, vi 
har, til registrering af inddækningsaftaler. 

 Tidligere DJF og DMU-institutter skal overveje, om løsningen i sin nuværen-
de form kan konkurrere med deres nuværende. Systemet kan udvi-
des/forbedres, men det vil i såfald ske i nogle ekstra faser. 

For de institutter/centre som vælger ikke at overgå til ReAp, vil den nuværende pro-
cedure omkring ansøgningsforklæde og registrering af ansøgningsbudgetter fortsæt-
te. 
 
Inden NCN lukkede økonomipunktet, understregede han, at Institut- og centerleder-
ne skal være opmærksomme på at sikre, at alle medarbejdere får afholdt ferie, og at 
afholdt ferie registreres i AUHRA. Det gælder særligt de, der har mange korttidsan-
satte, som eksempelvis post doc og ph.d. ansatte. Det koster en ”dagsløn” pr. dag pr. 
medarbejder, som ikke afholder sin ferie.  
 
DMA gjorde opmærksom på, at det kan overvejes at genoplive den tidligere NAT –
politik, hvorefter der automatisk sker registrering af hovedferie og ferie omkring jul 
og påske, for de der ikke har registreret ferie. 

 
Ad. 4. Personale 
a. ST politik for VIP-karriereveje i lyse af stillingsstruktur 2013 (bilag) 
På institutledermødet den 10. september blev ST politik for VIP karriereveje kort 
drøftet. Efterfølgende har været drøftet på et dekanatsmøde den 1. oktober. Det bilag, 
der er udsendt, er et resultat af de drøftelser, der har været i dekanatet og på institut-
ledermødet.  
 
Baggrunden for drøftelserne er, at der med den nye stillingsstruktur er skabt et øget 
fokus på synlige karriereveje for de videnskabelige stillinger. Derfor er det relevant at 
drøfte, hvad de typiske karriereveje bør være på ST.  
 
NCN nævnte, at der på FSU mødet den 3. oktober - i forlængelse af drøftelserne om 
Tenure Track - blev efterlyst, at fakultetsledelsen beskriver:  

 Hvor længe kan man være ansat ved ST i midlertidige stillinger?  
 Hvornår skal man have en karriereafklarende aftale?  
 Hvem har vejlederansvaret?  

 
Forslag til ST politik for VIP-karriereveje blev drøftet. Der var enighed om også at be-
skrive karrierevejen frem mod en seniorrådgiver stilling. Det blev besluttet, at JESM 
og DMA retter dokumentet i overensstemmelse med de kommentarer, der fremkom 
på mødet. Der var enighed om, at ST politik for forskerkarriereveje skal meldes ud 
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samtidig med Tenure Track. HR og dekansekretariatet udarbejder slides som institut-
lederne kan bruge i deres præsentation for medarbejderne. 
 

b. Forslag til politik på ST til finansiering af gebyr for arbejds- og op-
holdstilladelser 

Der er nu hjemmel til, at Universitetet kan afholde udgifter til betaling af de gebyrer, 
der pålægges videnskabeligt personale, rekrutteret fra 3. lande ved anmodning om 
arbejds- og opholdstilladelse, herunder gebyr for forlængelse af arbejds- og opholds-
tilladelse og for skift i stillingskategori. Ligeledes kan universitetet afholde udgifter til 
gebyr for medfølgende ægtefælle og børn. 
 
Universitetsledelsen vil ikke på nuværende tidspunkt fastlægge en fælles AU-politik i 
relation til at betale gebyr for arbejds- og opholdstilladelser. Det betyder, at det er op 
til de enkelte hovedområder/institutter at beslutte, om - og i givet fald i hvor stor ud-
strækning - hjemmelen til at betale gebyrerne ønskes anvendt. 
 
Konklusionen blev, at det fremadrettet er en individuel beslutning på baggrund af en 
konkret vurdering, om instituttet afholder udgifter til gebyrer ved anmodning om ar-
bejds- og opholdstilladelse. En evt. dækning af gebyret skal afholdes af instituttet.  
 
Mentor – mentee ordning for VIP 
Universitetsledelsen har besluttet at indføre en mentor- mentee ordning, som har fået 
betegnelsen: ”Styrk Talentet”.  
 
Ordningen er et tilbud til alle videnskabelige medarbejdere på AU. Med ordningen 
ønsker ledelsen på Aarhus Universitet at arbejde for, at universitetet fastholder dygti-
ge videnskabelige medarbejdere. 
 
NCN pointerede, at ordningen falder i naturlig forlængelse af udrulningen af MUS- 
konceptet på AU og orienterede endvidere om, at iNANO har gode erfaringer med en 
lignende mentor- mentee ordning, som dog alene er rettet mod kvinder.  
 
Det blev besluttet, at ST støtter ordningen ”Styrk talentet” og dermed vil bidrage til, 
at relevante ledere og medarbejdere får kendskab til ordningen og samtidig opfordre 
medarbejdere til at melde sig som enten mentorer eller mentees.  
 
Hvis der er institutter, som i dag allerede har lignende løsninger, der fungerer i prak-
sis, skal den eksisterende ordning dog ikke erstattes af den nye ordning.  
 
Der var endvidere enighed om, at ordingen ”Styrk Talentet”, som alene er rettet mod 
VIP, er for uambitiøs og bør udbredes til alle personalegrupper på AU. Det blev be-
sluttet, at HR-partnerchef på ST, Dorthe M. Andersen, bringer budskabet videre til 
AU-HR og Louise Gade. 
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c. Ansvarlig Forskningspraksis (bilag) 
MN orienterede om debatoplæg til etablering af ”Fælles retningslinjer for ansvarlig 
forskningspraksis ved AU”. 
 
Institutlederne tilsluttede sig indstillingen - og tog dermed sammensætningen af ar-
bejdsgruppen til efterretning - og tilsluttede sig den reviderede tidsplan.  
 
Ad. 5. Oplæg fra arbejdsgruppen vedr. Effektiv Fundraising 
Arbejdsgruppen vedr. Effektiv Fundraising fremlagde sine overvejelser og anbefalin-
ger, herunder opfattelse af ”burning platform” (se præsentation). 
 
AU sakker agterud ift. tiltrækning af eksterne bevillinger sammenlignet med især KU. 
 
Det blev pointeret at: 

 overveje strategi for styrket samarbejde med erhvervslivet, da sådanne sam-
arbejder i stigende grad bliver en forudsætning for at søge strategiske midler, 

 ERC-grants bør prioriteres, 
 arbejdet med de store industrifonde er et langt træk, hvilket KU kan bevidne 

ift. samarbejdet med Novo fonden, 
 vækstlaget skal styrkes og opfordres til at søge mere, 
 det bør overvejes, om faglig oprustning er nødvendig inden for visse 

fag/discipliner. 
 
Ad. 6. Proces for DG centre 
NCN understregede, at den i bilaget beskrevne proces for ansøgning om et ”Center of 
Excellence” ved Danmarks Grundforskningsfond er godkendt af Dekanatet.  
 
Den foreslåede proces har til formål at sikre to ting: 

 Den faglige forankring og dermed også den løbende dialog mellem ansøger og 
institutleder.  

 Bedre koordination - både mellem ansøger og Dekanat og øvrige interessen-
ter. 

 
Bilaget skal læses som en ”hjælpeliste” til primært ansøger og institutleder med hen-
blik på at sikre høj kvalitet og rettidighed ift. både ansøgningen og processen internt 
på ST. Det vil være hensigtsmæssigt, hvis institutlederne deler bilaget med relevante 
VIP. Der blev i øvrigt mindet om, at Dekanatet bør modtage interessetilkendegivelser 
til orientering senest den 18. nov. 
 
Ad. 7. Status for handlingsplan for psykisk APV 
Daglig arbejdsmiljøleder ved ST, Jørgen B. Jespersen, redegjorde for status på ST’s 
handlingsplan for opfølgning på den psykiske APV. 
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Der er frist for aflevering af hovedområdernes handlingsplaner til AU back office den 
10. oktober. Herefter skal 1-2 repræsentanter fra hvert hovedområde læse alle 5 
handlingsplaner og deltage på et møde den 23. oktober. På mødet drøftes de tiltag, 
der bør være indeholdt i den fælles AU handlingsplan. Udkast til fælles AU hand-
lingsplan drøftes første gang på et fælles HSU og HAMU møde den 14. november. 
 
På ST er opfølgningsarbejdet igangsat på institutterne. Det er besluttet, at institutter-
ne skal fremsende en statusopdatering på deres handlingsplaner senest den 1. no-
vember, hvilket er sammenfaldende med deadline for institutternes aflevering af den 
årlige arbejdsmiljødrøftelse. Sidstnævnte bygger bl.a. på en status af årets arbejde og 
mål for det kommende år.  
 
På fakultetsniveau har der været afholdt møde i Følgegruppen for psykisk APV, hvor 
opfølgningsarbejdet på fakultetets handlingsplan blev drøftet. På mødet blev det be-
sluttet, at der skal udarbejdes en liste til hver af de aktører som er ansvarlig for udfø-
relsen af konkrete tiltag, som beskriver de opgaver, der skal iværksættes. I forhold til 
fakultetets handlingsplan er der følgende aktører: Dekansekretariatet, institut- og 
centerlederne, ST-HR, ST-KOM, prodekan Jes Madsen (ph.d. området) og admini-
strationschef Niels Damgaard Hansen. 
 
I forhold til fakultetets handlingsplan er der samlet ca. 70 tiltag, som er fordelt på de 
forskellige aktører. Der vil blive arbejdet med alle de forskellige tiltag; dog vil der bl.a. 
være særligt fokus på følgende områder:  
 

 Kvalitet i ledelse, herunder obligatorisk uddannelse af sektionsledere og 
andre ledere under institutleder niveau, fokus på MUS og GRUS med henblik 
på udvikling og involvering af medarbejdere. 

 Kvalitet i vejledning, herunder obligatorisk kursus for ph.d. vejledere.  
 Afklaring af flytteplaner for Roskilde, Årslev, Flakkebjerg, Foulum, Kalø 

og Silkeborg.  
 Bedre samspil mellem administration og brugere, herunder adm. 

støtte forbedres, øget fysisk tilstedeværelse på institutter, partnermodel ud-
vikles, porteføljestyring samt test og afprøvning før udrulning af nye syste-
mer. 

 Udvikle og kommunikere fælles værdier, herunder udvikling af en an-
erkendende kultur på ST. 

 
Det videre arbejde er planlagt således, at Følgegruppen for psykisk APV fortsætter sit 
arbejde. Institutterne vil blive anmodet om at fremsende statusopdateringer hvert 
halve år for at sikre løbende fremdrift. 
 
NCN takkede JBJ for et godt arbejde og pointerede vigtigheden af, at vi har fokus på 
opfølgningen af resultaterne af den psykiske APV.  
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Ad. 8. Nyt fra prodekanerne 
a. Tilsyn  
KNI orienterede om, at tilsynet er todelt og dels består i, at ST er blevet bedt om at 
besvare en række spørgsmål og dels kommer der et tilsynsbesøg.  
 
KNI takkede DCE og DCA samt institutterne for deres betydelige arbejde og bidrag til 
den første fase af tilsynet. Bevillingen fra begge ministerier til hhv. DCE og DCA er 
reelt faldet med mere end 2 % årligt, særligt fordi der ikke er kommet ekstraopgaver. 
KNI pointerede, at ministerierne ikke kan fortsætte med at ”dreje på skruen”, og at 
det er helt afgørende, at vi forbliver med at være forskningsbaserede, da det er en af-
gørende forudsætning for at kunne yde kvalitet i rådgivningen.   
 
b.  Intern videnudvekslingsevent (bilag) 
KNI orienterede om, at AU Viden og Videnudvekslingsbåndet planlægger at afholde 
Knowledge Exchange Day 2013 på AU den 14. november. 
 
Det er ambitionen, at den interne videnudvekslingsevent følges op af en ekstern event 
i 2014. 
 
Formålet med konferencen er at øge interessen for og opmærksomheden omkring vi-
denudveksling på AU. Der vil være præsentationer og workshops i løbet af dagen, li-
gesom de enheder på AU, der understøtter videnudveksling, fx TTO og CEI, vil være 
til stede for at besvare spørgsmål om, hvordan de kan være behjælpelige for forskere 
ift. fx erhvervssamarbejde. 
 
Det blev besluttet, at institutlederne bredt orienterer relevante medarbejdere om 
Knowledge Exchange Day 2013 den 14. november med opfordring til at deltage. ST 
har 60 pladser, og det er vigtigt at vise bredden i det, der arbejdes med på ST. 
 
c. Optag ph.d. 
JESM orienterede om at der i forbindelse med det seneste optag på Ph.d. området 
blev optaget 35 nye ph.d.-studerende, hvilket er et normalt optag. 
 
Ad. 9. Meddelelser 
a. Science without Borders 
Der var enighed om vigtigheden af, at institutlederne sørger for at udbrede kendska-
bet til Science without Borders. 
 
b. Placering af bibliotekssted i universitetsparken 
KNI orienterede om, at det fælles bibliotek i universitetsparken placeres på Institut 
for Matematik. De institutledere, som har et bibliotek, som flyttes til det fælles biblio-
tek, skal overveje, hvad der skal blive stående tilbage på instituttet, og hvad der skal 
på det fælles bibliotek, samt hvad der skal på depot, og hvad der kan kasseres.  
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Ad. 10. Eventuelt 
NCN orienterede om, at næste Institutledermøde holdes på AGRO, og efter aftale 
med Erik Steen Kirstensen afholdes mødet i Flakkebjerg. 
 

 
	
	

 


