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Møde den: 28. maj 2013 kl. 14.00 – 17.00 
MBG 
Institutledermøde nr. 6 
 
Deltagere: Brian Bech Nielsen (BBN), Klaus Lønne Ingvartsen (KLI), Niels Kroer (NKR), Thomas 
Skjødeberg Toftegaard (TST), Erik Steen Kristensen (ESK), Michelle Williams (MIW), Erik Østergaard 
Jensen (EOJ), Lars H. Andersen (LHA), Søren Bom Nielsen (SBN), Ib Johannsen (IBJ), Kurt Jensen 
(KJ), Peter Henriksen (PHE), Hans Brix (HB), Jes Madsen (JESM), Tom V. Madsen (TVM), Kurt Niel-
sen (KNI),  Niels Christian Nielsen (NCN), Conni Simonsen (CSI), Marianne F. Løyche (MFL), Steffen 
Longfors,  Jens D. Holbech (JDH), Niels Damgaard Hansen (NDH) og Charlotte Sand (CS) 
Afbud: Hanne Bach Clausen (HBC), Niels Halberg (NH) og Niels O. Nygaard (NY) 

Referat 

 
                                  DAGSORDEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

2. Godkendelse af dagsorden og referat 
3. Økonomi (Bilag) 

a. Status på værktøjet ”Pixiebog vedrørende bevillings-
giveres rammer for inddækning af faste omkostnin-
ger” 

b. FC1 
4. Personale (Bilag) 

a. Template for indstilling til bedømmelsesudvalg  
b. Emeritus 
c. Status Akutjob 

5. Psykisk APV (Bilag) 
a. Drøftelse af handleplaner på fakultetsniveau 

6. Intern kommunikation på web v./Christina Breddam og 
Steffen Longfors (Bilag) 

7. AU og Kina duel v./Lars H. Andersen 
8. Inno+ v./Kurt Nielsen (Bilag) 
9. Meddelelser (Bilag) 

a. Høring af SU reform 
b. Oplysninger til FI om forskningsintegritet 
c. QS Subject rankings for 2013 
d. Nyt medlem til fakultetets informationssikkerheds-

udvalg 
e. Ny Akkrediteringslov 
f. Revideret plan over mødedatoer 2013 

10. Eventuelt 
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BBN indledte med at byde velkommen til de to konstituerede co-institutledere på 
Bioscience, Hans Brix og Peter Henriksen, som begge vil deltage i institutledermø-
derne fremover. 
 
Ad. 1. Opfølgning 

a. Opfølgning på rullende to-do liste (bilag) 
BBN bemærkede, at spørgsmålet om, hvilket kemidatabase system der skal an-
vendes på AU, behandles på HAMU møde d. 17. juni 2013. 
 
EØJ orienterede om resultatet af de drøftelser, EØJ, SB og LHA har haft med AU 
HR omkring MUS-konceptet. Universitetsledelsen har besluttet, at brug af AU’s 
nye MUS-koncept i en periode bliver et frivilligt tilbud. Der bliver tilføjet en 
funktionalitet, hvor institutlederen kan se, om der er afholdt MUS, og der bliver 
gennemført en udvidet brugertest af systemet i starten af august, inden det bliver 
tilgængeligt for resten af Universitetet.  

 
Ad.2. Godkendelse af dagsorden og referat 
Udkast til referat fra Institutledermøde den 30. april 2013 blev godkendt uden be-
mærkninger. 
 
Dagordenen blev godkendt. 
 
Ad. 3. Økonomi 

a. Status på værktøjet: ”Pixiebog vedr. bevillingsgiveres rammer for 
inddækning af faste omkostninger” (bilag) 

Jacob B. Dragsted (JBD) fra Forskningsstøtteenheden præsenterede punktet. 
Peder Damgaard og Bjørn Vinding Andersen deltog. 
 
JBD redegjorde for, at Forskningsstøtteenheden efter input fra Dekanatet ST 
samt Økonomicenter ST har udarbejdet en første version af et værktøj (Pixie-
bog), der skal gøre det nemmere for forskere ved ST at indarbejde inddækning af 
faste omkostninger i deres ansøgninger om eksterne midler. Værktøjet kan lige-
ledes gøre det lettere for institutledelsen at vurdere, om de eksisterende mulig-
heder for at inddække faste omkostninger reelt anvendes i ansøgningsarbejdet. 
 
Pixiebogen er til enhver tid et dynamisk dokument, der skal videreudvikles ef-
terhånden, som praksis for inddækning af faste omkostninger udvikler sig, og det 
bliver nødvendigt at inkludere yderligere fonde. 
 
Pixiebogen giver forskere et overblik over muligheden for inddækning af faste 
omkostninger ved ansøgning af de på ST mest ansøgte fonde. Herudover giver 
Pixiebogen overblik over overheadsatser, medfinansieringskrav samt eventuelle 
muligheder for, at bevillinger kan anvendes som medfinansiering i forbindelse 
med ansøgning af midler fra andre bevillingsgivere. 
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Pixiebogen er generisk på tværs af institutter. Den er baseret på bevillingsgivers 
rammer. Dette er grundet i, at de reelle muligheder for inddækning af faste om-
kostninger i den enkelte ansøgning vil afhænge meget af den konkrete projektbe-
skrivelse. Der har været ytret ønske om, at der angives eksempler på, hvad bevil-
lingsgiver typisk vil acceptere i forhold til inddækning af faste omkostninger. 
Dette har været drøftet, og - baseret på erfaringer - er vurderingen, at der ikke 
findes en ”typisk acceptabel inddækning af faste omkostninger”. Det acceptable 
omfang hænger tæt sammen med den individuelle projektbeskrivelse. 
 
Pixiebogen er baseret på de fonde, som Forskningsstøtteenheden typisk hjælper 
ST-forskere med at ansøge. Så snart eventuelle manglende fonde identificeres, 
vil de blive indarbejdet. Institutlederne skal orientere Forskningsstøtteenheden 
om nye eller yderligere fonde, som Forskningsstøtteenheden herefter vil sørge 
for kommer på oversigten.  
 
I den foreliggende version er EU-finansiering ikke medtaget, bortset fra People 
under 7. Rammeprogram (Marie Curie). Det skyldes, at der i 2013 (sidste år for 
7. Rammeprogram) ikke er Calls til andre programmer end People. Så snart 
Rules for Participation i Horizon 2020 (hvori rammerne for inddækning af faste 
omkostninger er angivet) bliver kendte, vil Horizon 2020 programmerne selv-
sagt blive indarbejdet. Pt. er forventningen, at dækning af 100 % af direkte om-
kostninger plus 25 % overhead vil være den gennemgående ramme for Horizon 
2020. 
 
BBN gav udtryk for, at Pixibogen udgør en god og brugbar oversigt, men han ef-
terlyste, at oversigten valideres, således at det kommer til at fremgå ikke blot, 
hvad det er muligt at søge dækket, men også hvad fonden reelt finder accepta-
belt. 
 
Der var enighed om, at Pixiebogen er et godt redskab for den enkelte forsker. 
Men det er et redskab blandt flere. Forskningsstøtteenheden vil finpudse Pixie-
bogen, hvorefter den kommer til at ligge elektronisk. Næste skridt, som er udar-
bejdelse af fælles budgetskemaer, skal have høj prioritet. JESM vil endvidere un-
dersøge medfinansiering af ph.d.  

 
b. FC1 
Der blev uddelt oversigtsark over FC1 på mødet. BBN konkluderede, at der er en 
betydelig usikkerhed forbundet med det uddelte FC1, hvorfor der vil blive udar-
bejdet et revideret FC1 inden sommerferien.  
 
Endvidere blev følgende bilag uddelt: 

‐ Principperne bag betalingen til og fra AU’s strategiske puljer 
‐ Principperne bag betalingen til både front- og backoffice 
‐ Hvorledes tilbageholdte FVM- og MIM-kontraktmidler på dekanatniveau  

benyttes til afholdelse af bygningsomkostninger  



 
 

    

Side 4/6 

 

AARHUS 
UNIVERSITET 
SCIENCE AND TECHNOLOGY 

 

 
Det første bilag belyser, hvordan de strategiske midler er disponeret og anvendt. 
Bilaget viser, at der på ST anvendes en del midler på ingeniørsatsningen. 
 
Det andet bilag viser, hvad ST betaler til henholdsvis front- og backoffice, og 
hvad ST får for pengene. 

 
Ad. 4 Personale 

a. Template for indstilling til bedømmelsesudvalg (bilag) 
HR-partnerchef Dorthe M. Andersen deltog. Indstillingen blev taget til efterret-
ning. Det betyder, at der nu er en template for, hvilke parametre der skal indgå i 
begrundelsen for, hvem der indstilles til at indgå i et bedømmelsesudvalg. Der 
var enighed om, at det er vigtigt at få en fælles template, særligt fordi nedsættelse 
af bedømmelsesudvalg skal godkendes af Akademisk Råd. 
 
Fremtidige indstillinger til nedsættelse af bedømmelsesudvalg skal indeholde: 

 En angivelse af bedømmerens titel og ansættelsessted (ca. 1 linje) 
 En kort redegørelse for valget af den foreslåede bedømmer – dennes bag-

grund, ekspertise og internationale niveau inden for feltet. (ca. 5 linjer) 
 Redegørelse for den foreslåede bedømmers antal publikationer og dennes 

H-index. (Ikke antal publikationer per år, i de seneste år – som nedenfor. 
Det siger intet om erfaring) (ca. 1 linje) 

 Interne medlemmer må ikke være en del af ledelsesstrengen på det pågæl-
dende institut (ca. 1 linje) 

 Alle bedømmere skal være habile: ingen fælles publikationer eller projek-
ter de seneste fem år med nogen af ansøgerne og forudgående kun få. (ca. 1 
linjer) 

 De eksterne bedømmere skal endvidere være uafhængige af instituttet. (ca. 
1 linje) 

 Man kan kun deltage i bedømmelsesudvalg til stillinger, hvor man selv er 
på mindst samme niveau, fx kun professorer i bedømmelsesudvalg for pro-
fessorater. 

 
b. Emeritus (bilag) 
Flere institutledere har efterspurgt proceduren i forbindelse med Emeritus, fx 
hvem der underskriver emeritus aftaler (skabelon til brug for indgåelse af en 
emeritus aftale udsendt som bilag). BBN understregede, at det er institutlederen, 
der underskriver emeritus aftaler - også i de særlige situationer, hvor der er øko-
nomiske forpligtigelser forbundet med aftalen.  

 
c. Status Akutjob 
En rundspørge blandt institutlederne viste, at der samlet er ansat 7 personer i 
akutjob på ST.  
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MW oplyste, at hun har flere ansøgere, som opfylder kravene til akutjob. Det blev 
besluttet, at institutlederne senest fredag den 7. juni skal have ansat en person i 
akutjob. Hvis ST ikke har ansat samlet 11 personer på det tidspunkt - og dermed 
opfylder den kvote, som ST er blevet tildelt - vil BBN sørge for, at MW kan an-
sætte yderligere akutjobbere mod, at det finansieres af de institutter, som ikke 
har ansat nogen i akutjob. 

 
Ad. 5 Psykisk APV (Bilag) 

a. Drøftelse af handleplaner på fakultetsniveau 
Daglig arbejdsmiljøleder Jørgen B. Jespersen (JBJ) præsenterede kort det ud-
kast til handleplaner på fakultetsniveau, som Følgegruppen for Psykisk APV har 
udarbejdet (udsendt som bilag). JBJ understregede, at alle institutter har afleve-
ret handleplaner for den psykiske APV, så Følgegruppen har haft et godt mate-
riale at arbejde ud fra.  
 
Der var følgende bemærkninger:  

‐ Der bør indføjes endnu et indsatsområde nemlig post docs. 
‐ Fakultetets handlingsplan er for generisk – det skal konkretiseres, hvad 

der skal gøres. 
‐ Godt med fælles initiativer på fakultetsniveau, men det skal overvejes, om 

Rejseholdet er de rigtige at gå videre med. 
‐ Etablering af et karrierecenter. 
‐ Der skal fokuseres mere på ÅRSAGERNE til stress fremfor behandling af 

stress.  
‐ Økonomistyring skal nævnes. 

 
Det blev besluttet, at alle institutter skal sende kommentarer til fakultetets hand-
leplan til JBJ senest den 11. juni. Herefter vil handleplanen blive forelagt FSU og 
FAMU på et fællesmøde den 19. juni 2013. 

 
Ad. 6. Intern kommunikation på web (bilag) 
Punktet blev udsat grundet tidspres. 
 
Ad. 7. AU og Kina duel ved Lars H. Andersen 
Lars H. Andersen præsenterede den grundlæggende idé og de perspektiver, der kan 
være i den. Til behandlingen af punktet deltog endvidere mediechef, Bjørg Tulinius 
fra AU Kommunikation og konstitueret kommunikationschef Steffen Longfors. 
 
Der var enighed om at det er en spændende ide, som skal overvejes yderligere. LHA, 
SL og BT vil arbejde videre med idéen og konkretisere, hvad det præcist er for et kon-
cept, der planlægges efter, og hvad AU’s gevinst vil være. BBN opfordrede til, at pres-
se dækningen undersøges og vurderes nærmere. 
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Ad. 8. Inno+ (bilag) 
KNI orienterede om høringsprocessen ang. Inno+. Efter første gennemarbejdning i 
FI er indtrykket, at kataloget er ordrigt og kommunikationsdrevet. 
 
ST har imidlertid været involveret i processen og formuleringen af flere af de stillede 
forslag, men dette er ikke ensbetydende med, at alle input er blevet taget til efterret-
ning. Dialogen med FI og andre interessenter fortsættes. 
 
Der blev stillet forslag om at påbegynde det forberedende arbejde under de foreløbigt 
7 overskrifter, som kataloget pt. indeholder, og det blev pointeret, hvor vigtigt det er 
”at være med fra starten” herunder i pilotprojekterne.  
 
Ad. 9. Meddelelser (bilag) 
De enkelte meddelelsespunkter var alle beskrevet i bilag og blev ikke kommenteret 
yderligere. 
 
Ad. 10 Eventuelt 
Der var intet til punktet. 

 
 


