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Møde den: 3. april 2013 kl. 14.30 – 17.00 
Kemi - AUD VI, 1510-213  
Institutledermøde nr. 4 
 
Til stede: Dekan Brian Bech Nielsen (BBN), Klaus Lønne Ingvartsen (KLI), Niels Kroer (NKR), Bo Rie-

mann (BRI), Erik Steen Kristensen (ESK), Michelle Williams (MIW), Niels O. Nygaard (NY), Erik Øster-

gaard Jensen (EOJ), Lars H. Andersen (LHA), Søren Bom Nielsen (SBN), Ib Johannsen (IBJ), Kurt Jen-

sen (KJ), Prodekan Jes Madsen (JESM), prodekan Tom V. Madsen (TVM), prodekan Kurt Nielsen (KNI), 

Niels Christian Nielsen (NCN), direktør Niels Halberg (NH), direktør Conni Simonsen (CSI), chefrådgi-

ver Marianne F. Løyche (MFL), kommunikationschef Jens Chr. Pedersen, rådgiver Jens D. Holbech 

(JDH), adm. chef Niels Damgaard Hansen (NDH), rådgiver Charlotte Sand (CS), rådgiver Na Ree Søren-

sen (NRS), John Westensee (JW).  

Afbud: Thomas Skjødeberg Toftegaard (TST) og direktør Hanne Bach Clausen 

REFERAT

 
Dagsorden 
 
1.  Opfølgning 

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

- Status Akutjob 
5. Kriterier for varige ansættelser (bilag) 
6. H2020  

a.  Præsentation ved John Westensee  
 Status på budget og lobbyarbejde samt tidsplaner  
b. Oplæg ved ESK og IBJ ang. arbejdet i deres respektive ekspertgrup-

per. Bioøkonomi og energi samt klimagruppen 
c. Bordrunde angående igangværende H2020 aktiviteter og interessetil-

kendegivelser (evt. bilag) 
7. Meddelelser 

- Inno+ (mundtlig orientering ved KNI) 
8. Eventuelt 

 
 
Ad. 1. Opfølgning 
a. Opfølgning på rullende to-do liste (bilag) 
Der var ingen bemærkninger til to-do listen. 
 
Ad. 2. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 
Referat fra institutledermødet d. 22. marts 2013 blev godkendt med enkelte bemærk-
ninger.  
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I forhold til dagsordenen bemærkede BBN, at han under meddelelsespunktet kort vil 
orientere om ansættelsesprocessen i forhold til ansættelse af ny dekan ved ST. 
 
Ad. 3. Økonomi 
Bjørn V. Andersen, som er projektøkonom ved ST, deltog under behandlingen af 
punktet. Slides er efterfølgende udsendt til mødedeltagerne. 
 
BBN orienterede om arbejdet vedr. udarbejdelse af en pixi-bog. Pixibogen er tænkt 
som et redskab, som institutterne kan bruge i forbindelse med indfrielse af målet om 
inddækning af faste omkostninger ved hjælp af eksterne midler og er udarbejdet af 
Forskningsstøtteenheden (FSE) og ST-økonomi. 
  
BBN præsenterede et første udkast, men understregede at der fortsat arbejdes på pi-
xibogen.  
 
Den fremadrettede proces er, at der afholdes møder med de enkelte institutter, hvor 
både FSE og ST-Økonomi deltager. FSE vil have fokus på, hvordan de kan hjælpe i 
ansøgnings-processen, og hvordan den konkrete ansøgning skal se ud, og om der er 
nye eller uudnyttede bevillingsgivere, som der kan søges midler hos. ST-Økonomi kan 
være behjælpelig med at skabe overblik over instituttets bevillingssammensætning, 
og hvordan det enkelte institut kan ”komme i mål”. 
 
Ad. 4. Personale 
Status Akutjob 
BBN orienterede om sidste indrapportering til ministeriet den 2. april ift. akutjob-
kvoten Der er fortsat alene ansat 1 person i akutjob ved ST, hvilket er det samme som 
ved den forrige indrapportering til ministeriet. BBN understregede, at det betyder, at 
der i den kommende tid skal gøres en ekstra indsats for at indfri målet om besættelse 
af samlet 11 akutjobs på ST inden den 1. juli 2013.  
 
Ad. 5. Kriterier for varige ansættelser (bilag) 
I det reviderede udkast til kriterier for varige ansættelser, som var udsendt inden 
mødet, er der taget højde for forslag om at ændre kriterierne til prioriteringskriterier. 
 
Arbejdsgruppens forslag til kriterier for varige ansættelser har været i høring i en 
bredere kreds: Akademisk Råd, institutfora, FSU og LSU. Der er modtaget en lang 
række konstruktive kommentarer og ændringsforslag, hvoraf mange er indarbejdet i 
den endelige version.  
 
Institutlederne drøftede og var overvejende enige i det reviderede udkast til kriterier. 
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De væsentligste ændringer efter høringsrunden og øvrige drøftelser bestod i følgende: 
 Beskrivelsen af kravene til opfyldelse af A og B-kriterier er opblødt en smule, og 

det understreges, at der er tale om en helhedsvurdering af det samelede sæt kri-
terier. 

 Der er tilføjet to nye C-kriterier om: 
 interdisciplinary research 
 innovative teaching methods 

 Under industrial/public sector collaboration er der tilføjet: 
 advisory papers/scientific reports 
 expert groups/boards 

 
Herudover er nogle kriterier i denne gruppe slået sammen, således at antallet af kri-
terier i gruppen bedre matcher antallet i de øvrige grupper. 
• Der er tilføjet en fodnote om, at førsteforfatterskaber tages i betragtning i områ-

der, hvor det er relevant. 
• Vægtene for fire kriterier er justeret en lille smule. 
 
De færdige kriterier vil blive brugt i de evalueringsskemaer, som anvendes af be-
dømmelsesudvalg under ST. Her vil der være en rubrik for hver af de seks grupper af 
kriterier. Det overlades til det enkelte institut/bedømmelsesudvalg at vurdere, om det 
er mest hensigtsmæssigt at skrive en kort tekst for hvert enkelt kriterium i en gruppe, 
eller en længere tekst, der dækker alle kriterier i gruppen. 
 
Til brug for ovenstående formål skal der, for hver af de fem søjler, udarbejdes en se-
parat version for den pågældende stillingskategori. 
 
Kriterierne skal ikke betragtes som en facitliste; det vil altid være en helhedsbetragt-
ning af den enkelte kandidat, der er afgørende. 
 
Processen er herefter, at de reviderede kriterier nu skal drøftes på FSU møde den 15. 
april og på møde i Akademisk Råd den 15. maj.  
 
Ad. 6. H2020  
BBN orienterede om, at en session angående H2020 og AU’s rolle tidligere er blevet 
efterspurgt i institutleder-kredsen.  
 
John Westensee fra Forskningsstøtteenheden indledte med at orientere om status på 
budget og lobbyarbejde samt tidsplaner.  
 
JW understregede, at H2020 har fokus på store samfunds udfordringer. Der er 
følgende 3 prioriteringer: 
1.    Excellent science (ERC fordoblet budget) 
2.   Industrial leadership (Key enabling technologies, PPP, OLM I advisory board) 
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3. Social Challenges (krav til konsortier 70 mia. Euro- endnu ikke vedtaget af Euro-
paparlamentet). 

 
Der arbejdes i EU på arbejdsprogrammerne frem til sommerferien, hvorefter de 
skønnes offentliggjort. Strategiske fokusområder (50-60 % af budgettet). 
 
JW understregede, at det arbejde, der bør foregå nu, er at finde de rigtige samar-
bejdspartnere og etablere konsortier med henblik på at kunne søge senere. Der bør 
tænkes i, HVORDAN man kan løse en af de samfundsmæssige udfordringer, og 
HVEM man skal spille sammen med for at kunne løse problemet.  
 
JW orienterede om, at Reference Groups/Advisory Groups er vigtige, da det er her, 
man for alvor kan gøre sin indflydelse gældende. Det er samtidig en god kilde til vi-
den. Det er ministerierne, der udpeger medlemmerne af referencegrupperne, som er 
at betragte som de nationale følgegrupper til de europæiske Advisory Groups (her har 
AU endnu kun et sikkert medlem, Ole Lehrmann Madsen). 
 
JW pointerede, at institutterne skal være opmærksomme på, at det er besværligt at få 
ikke EU-partnere med. Ikke EU-partnere kan ikke modtage økonomisk støtte under 
H2020. 
 
JW understregede, at han og FSE kolleger gerne stiller op til præsentationer på insti-
tutterne. 
 
Efterfølgende orienterede henholdsvis Erik Steen Kristensen og Ib Johannsen om ar-
bejdet i deres respektive ekspertgrupper inden for Bioøkonomi og energi samt Klima-
gruppen. 
 
Ad. 7. Meddelelser 
Det blev besluttet at udskyde punktet Inno+ til næste institutledermøde.  
 
BBN orienterede om, at processen i forhold til ansættelse af ny dekan for ST er igang-
sat. Akademisk Råd er blevet bedt om forslag til medlemmer til en rådgivningsgrup-
pe, bestående af 4 VIP. 1 TAP og 1 STUD. Rådgivningsgruppen godkender udkast til 
opslag. Opslaget bliver offentliggjort den 10. april (på hjemmesiden og efterfølgende i 
de store dagblade). Ansøgningsfristen bliver den 12. maj.  
 
Der vil blive nedsat et ansættelsesudvalg bestående af BBN, Jørgen Jørgsen, en de-
kan, en prodekan fra ST og en institutleder fra ST (sidstnævnte vil blive udpeget, når 
ansøgerfeltet er kendt). Ansættelsessamtaler bliver afholdt 4. juni. Beslutning om an-
sættelse vil blive truffet inden sommerferien. 
 
Ad. 8 Eventuelt 
Der var ingen bemærkninger. 


