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BBN indledte mødet med at orientere om, at Steffen Longfors med virkning fra den 
15. april 2013 er konstitueret funktionschef for ST- KOM og derfor deltager ved Insti-
tutledermøderne, indtil der er ansat en ny i stillingen. 
 
Ad. 1. Opfølgning 
Der var ingen bemærkninger til to-do listen.  
 
Ad. 2. Godkendelse af dagsorden og referat 
Udkast til referat fra Institutledermødet den 3. april 2013 blev godkendt. 
 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
Ad. 3. Personale 

a. Status - Akutjob  
BBN oplyste, at der pt. er 11 akutjob opslag på ST - de fleste med ansøgningsfrist ul-
timo april eller primo maj. Al erfaring viser, at langt fra alle de stillinger, der er slået 
op som akutjob, besættes med en fra målgruppen. Der er derfor fortsat behov for at få 
slået flere stillinger op som akutjob. Fristen for at indfri målet om besættelse af 11 
akutjobs på ST er den 1. juli 2013. BBN supplerede med at orientere om, at Dekanse-
kretariatet har opslået to akutjob.  

 
Status er, at der nu samlet er ansat 4 personer i akutjob på ST. 
 
Det er vigtigt, at der fortsat gøres en fælles indsats for at indfri målet om besættelse af 
de 11 akutjobs på ST. BBN mindede om, at Ministeriet har mulighed for at reducerer 
tilskuddet til AU, såfremt antallet af besatte stillinger for den enkelte institution lig-
ger under den uddelte kvote. 
 
Ad. 4. Økonomi 

a. Resultat 2012 
Resultat 2012 blev uddelt. Regneskabet viser, at ST endte med et overskud på 7. mio. 
kr. hvilket er bedre end forventet. Der er sket en opbremsning i forbruget på de eks-
terne midler, og dette, sammenholdt med at institutterne har udvist tilbageholden-
hed, har gjort, at ST er nået i mål med et pænt resultat. 
 
Institutlederne udtrykte utilfredshed med, at de fortsat mangler værktøjer til at styre 
og få kontrol over de eksterne udgifter. BBN mente, det er en berettiget kritik og vil 
bringe budskabet videre. BBN bad samtidig institutlederne om at støtte op om insti-
tuttets controller og sørge for at controlleren får de oplysninger, vedkommende har 
brug for omkring de eksterne bevillinger. For at sikre overhead skal institutlederne 
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samtidig selv være aktive og skubbe på i forhold til forbrug af instituttets eksterne be-
villinger. 
 
Ad. 5. Beslutningsoplæg - Sammenlignelige vilkår 

a. Drøftelse af beslutningsoplæg 
BBN indledte punktet med at takke arbejdsgruppen for det store arbejde, som grup-
pen har leveret. Det har været en lang, men nødvendig proces, som har betydet, at 
mange har været involveret i arbejdet. Efter en høringsrunde afleverede arbejdsgrup-
pen et idekatalog og et beslutningsoplæg til dekanen. 
 
BBN har vurderet, at de beslutninger, der var i beslutningsoplægget fra arbejdsgrup-
pen, var for upræcise. Dekanatet har derfor efterfølgende udarbejdet et revideret be-
slutningsoplæg ud fra den betragtning, at der er behov for skarpe og tydelige beslut-
ningerne, så ingen er i tvivl om, hvad vi gør, og hvad der er besluttet. 
 
Dekanatets forslag til beslutningsoplæg blev drøftet. Institutlederne var enige om at 
tiltræde forslag til beslutningsoplæg med enkelte rettelser. Rettelserne indarbejdes i 
beslutningsoplægget, hvorefter institutlederne får tilsendt en revideret version. Det 
blev besluttet, at yderligere kommentarer eller ændringsforlag til beslutningsoplæg-
get fremsendes til dekansekretariatet senest fredag den 3. maj kl. 10.00. 
 
Der vil i perioden medio maj til primo juni blive afholdt en række dialogmøder på ST, 
hvor beslutningsoplægget fremlægges for medarbejderne, og hvor både institutledere 
og repræsentanter fra arbejdsgruppen deltager og svarer på spørgsmål. 
 
Ad. 6. AU-Library  

Ole Olsen (OO), orienterede kort om status i forhold til AU-Library. Bilag var ud-
sendt.   
 
OO redegjorde for, at der er igangsat en strategiproces vedrørende den fremtidige 
biblioteksbetjening på ST. En arbejdsgruppe har med udgangspunkt i principperne, 
opridset i rapporten om AU Library fra jan. 2012, opstillet forslag til en mulig biblio-
teksservice ved ST. Forslaget opstiller tre scenarier, der - med udgangspunkt i budget 
for ST biblioteksområde 2012 - er reduceret med henholdsvis 1, 3 og 5 mio. kr.  
Rapporten er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af Kurt Nielsen (formand), 
Gitte Gjøde (næstformand), Per Lindblad Johansen, Henrik Senfer og Ole Olsen.  
 
I næste fase skal brugerne have mulighed for at kommentere rapporten om biblio-
teksservice ved ST med udgangspunkt i rapportens opstillede tre scenarier. Rappor-
ten og synspunkter fra brugerne vil blive behandlet på et senere Institutledermøde. 
Brugerne er i denne sammenhæng repræsentanter fra institutterne, som især kan va-
retage de forskningsmæssige problemstillinger, og studenterrepræsentanter, som 
især kan varetage de studiemiljø- og uddannelsesrettede problemstillinger.  
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De studerende udpeger to repræsentanter blandt de 5 studentermedlemmer i Aka-
demisk Råd. Institutterne har mulighed for at deltage hver med en repræsentant. In-
stitutterne skal indmelde en repræsentant til Charlotte Sand senest fredag den 3. maj. 
 
Hele processen vedr. biblioteksservice ved ST forventes afsluttet inden sommerferien.  
 
Ad. 7. Fælles økonomiretningslinjer for ph.d. 
JESM indledte med at orientere om, at institutlederne på et tidligere Institutleder-
møde har diskuteret finansiering af ph.d.-studerende, men ikke var nået ud i alle 
hjørner, bl.a. erhvervs-ph.d., hvorfor punktet fremgår af to-do listen. JESM oriente-
rede om, at spørgsmålet om mulighed for etablering af en barselsfond vil blive be-
handlet på et senere Institutledermøde, og at det vil tage udgangspunkt i alle ansatte 
og ikke alene ph.d.-studerende. 
 
JESM viste slides, som efterfølgende er sendt til institutlederne. Slides’ene vil endvi-
dere tilgå controllerne via økonomiafdelingen. Institutlederne aftaler lokal praksis 
med controllerne inden for de udmeldte retningslinjer mht. opkrævning af tuition 
fees mv.  
 
Det blev besluttet, at der ikke pt. skal arbejdes videre mod fælles levevilkår for ph.d.- 
studerende. Til gengæld skal der på institutniveau arbejdes mod udarbejdelse af klare 
udmeldinger til de ph.d.-studerende vedr. deres adgang til ressourcer til gennemfø-
relse af ph.d.-uddannelsen. Det er en opgave, der påhviler programudvalgsformæn-
dene. På ST skal der via programudvalgsformændene ske erfaringsopsamling med 
henblik på en ny drøftelse i institutlederkredsen ultimo 2013.  
 
Ad. 8. Nyt fra prodekaner  

a. Studietal ved TVM            
Tom Vindbæk Madsen (TVM) orienterede om, at ST optag på kvote 2 er steget. 
Det er særligt på ingeniøruddannelserne, der vises fremgang, mens der er stagna-
tion på uddannelser som fx matematik og kemi. TVM bemærkede, at ST er gået 
frem både i forhold til tidligere optag og i forhold til de andre hovedområder på 
AU. 
 
TVM pointerede endvidere, at studieledertallene viser, at aktivitetsniveauet 
blandt de studerende er steget, hvilket er positivt. Andelen af studerende, der er 
dumpet, er dog steget. Det skal bemærkes, at der i tallene for de, der er dumpet, 
indgår både de, der er udeblevet fra en eksamen, og de der ikke er bestået.  
 
TVM vil drøfte ovennævnte forhold med de uddannelsesansvarlige på ST. 
 
Ad. 8. Meddelelser 
De enkelte meddelelsespunkter er beskrevet i bilag.  
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BBN meddelte, ud over de punkter der er beskrevet i bilaget, at der på Institutleder-
mødet den 20. marts 2013 blev orienteret om ESOF2014 (The Euroscience Open Fo-
rum – ESOF). 
 
ESOF2014 afholdes i København og er en begivenhed, som den samlede universitets-
ledelse prioriterer højt. Der er tale om den største videnskabskonference i Europa 
med ca. 4.500 deltagere. Der er to forskellige calls for proposals: 

 Call for proposals for the scientific programme 
 Call for expression of interest for the Science in The city programme 

Deadline for begge calls er den 9. maj 2013. BBN spurgte til status og understregede, 
at han gerne ser, at Science and Technology på AU er repræsenteret på konferencen. 
 
Michelle Williams henviste til, at hun sidste år havde deltaget i konferencen i Dublin, 
og hun anbefalede, at AU benytter lejligheden til at promovere hele universitetet med 
en samlet AU stand ud over de faglige oplæg.  
 
Det blev besluttet, at institutlederne får tilsendt det materiale, der var på Institutle-
dermødet den 30. april med henblik på at sikre, at der bliver indsendt forslag til calls, 
så ST bliver repræsenteret. I forhold til den fælles AU indsats, er det Peter Damgaard 
Kristensen fra AU forskning og talent – Internationalt Center, der er kontaktperson. 
 
Ad. 9. Eventuelt  
Der var ingen bemærkninger.      


