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Møde den 12. juni kl. 13.00 – 17.00  
(med efterfølgende middag i Kemisk Kantine) 
Aarhus, Ndr. Ringgade 1, bygning 1431 lokale 021 - 023 
Institutledermøde nr. 7 

Deltagere: Dekan Brian Bech Nielsen (BBN), Klaus Lønne Ingvartsen (KLI), Niels Kroer (NKR), Hans Brix 

(HB), Peter Henriksen (PH), Thomas Skjødeberg Toftegaard (TST), Erik Steen Kristensen (ESK), Niels O. 

Nygaard (NY), Erik Østergaard Jensen (EOJ), Lars H. Andersen (LHA), Søren Bom Nielsen (SBN), Ib Jo-

hannsen (IBJ), Kurt Jensen (KJ), Jes Madsen (JESM), Tom V. Madsen (TVM), Kurt Nielsen (KNI), Niels 

Christian Nielsen (NCN), Hanne Bach Clausen (HBC), Niels Halberg (NH), Marianne F. Løyche (MFL), Stef-

fen Longfors, Jens D. Holbech (JDH), Niels Damgaard Hansen (NDH), Na Ree Sørensen (NRS), Charlotte 

Sand (CS) 

Referat 

 
                                  DAGSORDEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ad. 1. Opfølgning 
a. Opfølgning på den rullende to-do liste 
I forhold til Scientific Computing orienterede BBN om, at DEIC kan bidrage til finan-
siering af lokale og en national computer. SDU har tilkendegivet, at de vil huse en na-
tional computer. BBN har meddelt, at det som udgangspunkt er ok, men afventer pt. 
en tilbagemelding i forhold til finansieringen af en national computer, som ifølge 
BBN primært bør finansieres af DEIC og SDU. 
 

1. Opfølgning 
 a. Opfølgning på rullende to-do liste (bilag) 
2. Godkendelse af dagsorden og referat 
3. Økonomi  
 a. Status for rapportering 
 b. Inddækning af faste omkostninger  
4. Udkast til implementeringsplan for kriterier for varige 

ansættelser (bilag) 
5. Sammenlignelige vilkår (bilag) 
 
 PAUSE 
 
6. Videnudvekslingsbåndet (bilag) 
7. AU-Library (bilag) 
8. Kommunikation på web  
9. Meddelelser 
 a. ST strategi (bilag) 
 b. Nedsættelse af bedømmelsesudvalg (bilag) 
10. Eventuelt 
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Ad. 2. Godkendelse af dagsorden og referat 
Referat fra Institutledermødet den 30. april 2013 blev godkendt uden bemærkninger. 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
Ad. 3. Økonomi (CS har bilag med til uddeling på mødet) 
a. Status for rapportering 
Teamleder Helle S. Simonsen gav en status på rapportering ved ST. HS uddelte en 
rapport, som illustrerer, at det er muligt for hvert projekt at se, hvad der er budgette-
ret med, og hvad der er forbrugt. 
 
b. Inddækning af faste omkostninger 
To bilag blev uddelt. Der skal samlet på ST hentes ekstra penge hjem inden år 2016. 
De uddelte bilag viser, at der er flere måder at hente ekstra penge på. Institutterne 
bestemmer selv, hvordan de vil gøre det. BBN understregede, at nogle institutter skal 
overveje overheadprocenten. Der er i dag stor variation på overheadprocenten mel-
lem de enkelte institutter. 
 
Ad. 4. Udkast til implementeringsplan for kriterier for varige ansættelser 
Kurt Jensen indledte punktet og redegjorde nærmere for udkast til implementerings-
planen, som er udarbejdet i samarbejde med ST-HR og dekansekretariatet.  
 
Implementeringsplanen er nærmere beskrevet i bilag. KJ understregede, at flere ting 
allerede er klar. Processen starter med generel kommunikation, men skabelonerne 
ligger allerede klar, herunder en web-løsning til ansøgere, hvor de kan se kriterierne. 
 
Der var enighed om at tiltræde implementeringsplanen for kriterier for varige ansæt-
telser. Kriterier for varige ansættelser skal herefter tiltrædes af FSU. 
 
Det blev drøftet, hvordan de bemærkninger omkring kriterier, der kom på dia-
logmøderne i forbindelse med sammenlignelige vilkår, skal håndteres. BBN fastslog, 
at gode synspunkter skal indarbejdes. Der er indkommet kommentarer fra Bioscience 
i forhold til overgangsløsning for enkeltstående ansatte. BBN gjorde opmærksom på, 
at i forhold til de gamle sektorforskningsinstitutioner, var der en overgangsfase, den-
gang Brian tiltrådte som dekan, hvor det blev drøftet, hvem der ”kom i klemme”, og 
de pågældende fik herefter en chance for at kvalificere sig. Spørgsmålet er derfor, om 
der er nogle, der er overset, eller om de er ansat efter, at Brian er tiltrådt som dekan.  
 
Det blev besluttet, at det skal undersøges, hvornår de pågældende personer er ansat, 
før der kan tages stilling til, hvad der skal gøres. Dekansekretariatet/HR sørger for at 
gennemgå listen med de relevante institutledere. Hvis det viser sig, at nogen er glemt 
i forhold til overgangsordningen, sørger institutlederne derefter for at følge op.  
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Ad. 5. Sammenlignelige vilkår 
BBN indledte punktet med at orientere om, at arbejdsgruppen har afholdt 9 dialog-
møder, hvor samtlige VIP var inviteret til at deltage. Antallet af fremmødte har været 
meget varierende. 
 
Erfaringerne fra dialogmøderne er følgende: 

 Dialogmøderne har været meget forskellige, men generelt har der været en 
livlig diskussion på møderne. Deltagerne var meget aktive.  

 Flere har peget på, at figuren signalerer en firkantet, fastlåst struktur i karrie-
revejene. Stor bekymring om fastlåsning. Karriereveje skal ændres til karrie-
remuligheder. Figuren skal ændres. 

 Det forhold, at institutlederne og medlemmerne af arbejdsgruppen deltog på 
kryds og tværs i organisationen, virkede godt. Formen var god og kan bruges i 
andre sammenhænge. Fint at vise samlet Fakultetsledelse. 

 Proces og behandling af høringssvar var uklare for nogle af medarbejderne. 
Endvidere var der forvirring omkring møderne, da mange opfattede oplægget 
som et færdigt dokument, som ikke kunne påvirkes/ændres. 

 Det virkede godt, at der var sekretariatsbistand med til møderne i forhold til 
den efterfølgende opsamling (materialet fra møderne er lagt på fællesdrevet). 

 To forslag fra dialogmøderne, som alle kan tilslutte sig: 1) ST og det samlede 
AU arbejder på at bearbejde fonde, 2) ST har fokus på at sikre, at omkostnin-
ger holdes på et minimum.   
 

Det blev besluttet, at dekansekretariatet tilretter dokumentet, særligt figuren, som 
herefter skal færdigbehandles i FSU på møde den 19. juni 2013. 
 
BBN takkede medlemmerne af arbejdsgruppen for det fine resultat. Nu starter pro-
cessen med implementering, og her vil dekansekretariatet, i samarbejde med institut-
terne, komme med et udspil til en implementeringsplan, som skal drøftes på et Insti-
tutledermøde efter sommerferien.  
 
Visse initiativer er allerede godt undervejs, bl.a. er kriterier ved varige ansættelser 
snart klar til brug, ligesom pixibogen, der skal hjælpe forskere med deres eksterne 
ansøgninger, nu kan deles i bredere kredse. 
 
Ad. 6. Videnudveklingsbåndet 
KNI bød velkommen til repræsentanter fra Videnudvekslingsbåndet og gav ordet til 
prodekan Michael Hasenkam (MH), som indledte med en præsentation omkring de 
planer, som Vidensudvekslingsbåndet har i forhold til det videre arbejde ang. bro-
bygning til omverdenen. Slides er efterfølgende udsendt og lagt på fællesdrevet.  
 
MH understregede, at der er behov for en paraply for at samle og lette virksomheders 
adgang til viden på AU. Der er masser af kontakter, som fungerer fint i dag mellem 
forskere og virksomheder, og det skal ikke forstyrres, men der er plads til forbedring. 
Målet er ikke at skabe et administrativt center med unødigt bureaukrati.  
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I forbindelse med den efterfølgende drøftelse var der følgende overordnede betragt-
ninger fra institutlederkredsen på ST: 
 Videnudveksling er et dårligt ord.  I stedet: erhvervssamarbejder og myndig-

hedssamarbejder. Erfaringen på ST er, at virksomhederne vil tæt på forsker 
teams. 

 Virksomhederne ved ikke, hvad vi kan. 
 Ingen strukturelle behov. Personlige kontakter er afgørende. 

 Der er behov for øget juridisk professionel understøttelse. TTO er dygtige og 
kompetente, men ofte for langsomme. Derfor er der et ønske om, at TTO skal 
opnormeres. Ellers risikerer vi, at vigtige samarbejder med erhvervslivet fal-
der på gulvet. 

 Hvad koster det? Hvor mange mand er der til at drive det? Fortaler for bot-
tom-up tilgang. Skeptisk over for at centralisere. 

 Én indgang ville være ideelt, men det kræver mere samarbejde, end vi har nu. 
Summen af enheder skal reduceres. 

 Mangler et CRM system, der sikrer, at man ikke kontakter de samme virk-
somheder flere gange. 

 Incitamenter: Det er ikke befordrende at tvinge forskere til at samarbejde 
med erhvervslivet. Men de, der ønsker det, skal støttes. 

 Alumner skaber erhvervssamarbejder. 
 Dansk Industri (DI) synes det er svært at overskue vores kompetencer, og det 

er reelt nok. AU og ST kan tilbyde mere, end fx DI gør brug af i dag. 
 Saner hjemmesider! Eksterne skal guides i retningen af ledelsen, så de kan di-

rigere videre. Det er ledelsens ansvar. 
 Én organisering. Fyrtårnene skal frem i første række (3 kliks reglen). 
 Det er vigtigt, at de små initiativer ser sig som en del af et større hele. 
 CEI, TTO og CIC – mange aktører løber efter de samme bolde. 
 Der skal ikke opbygges et nyt administrativt system, som bliver en flaskehals. 

Virksomhedernes tålmodighed er knap. 
 
Ad. 7. AU-Library 
Der blev truffet følgende beslutning vedr. biblioteksservice på ST: 
ST ønsker fremover antallet af betjeningssteder reduceret til følgende fire: Katrine-
bjerg, Navitas, Universitetsparken og Foulum. 
 
Målsætningen er herudover en reduktion i ST’s biblioteksbudget på 3 mio. kr. i 2014 
set i forhold til budget 2012, idet der tages hensyn til, at den mulige besparelse på li-
censer bliver mindre end angivet i scenarie 2 - side 6 i rapporten om Biblioteksservice 
på ST. 
 
AU Library har ansvaret for at udarbejde en implementeringsplan for den fremtidige 
biblioteksservice på ST, jf. målsætningerne ovenfor, og prodekanen for videnudveks-
ling på ST sikrer, at niveauet for besparelser kan opfyldes med et for ST tilfredsstil-
lende serviceniveau. 
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Ad. 8. Kommunikation på web 
Steffen Longfors (SL), konstitueret kommunikationschef på ST, orienterede om et pi-
lotprojekt vedrørende optimering af intern kommunikation på web. Det er vigtigt at 
sondre mellem, hvad der er ”need to know”, og der hvad er ”nice to know”, hvis mål-
sætningen om simplificering af hjemmesider skal indfries. En af de største udfordrin-
ger er, at hjemmesiderne i dag bruges til rigtig meget forskellig information og derfor 
bliver uoverskuelige. 3 klik reglen holder ikke. Noget af den information, vi i dag får 
per mail, kan i stedet gemmes på en hjemmeside.  
 
SL orienterede om, at pilotprojektet kan bruges og implementeres på institutterne, 
hvis det ønskes. I givet fald skal der tages kontakt til Steffen Longfors. 
 
Ad. 9. Meddelelser 
De enkelte meddelelsespunkter er alle beskrevet i bilag, og der var alene følgende 
kommentarer: 
 
Strategi for ST: 
Strategien for ST foreligger nu i en final version. BBN takkede Lars Melin for det sto-
re arbejde. Strategien bliver lagt på ST’s hjemmeside og vil inden for kort tid blive 
oversat til engelsk. Der bliver ikke trykt en papirudgave af ST’s strategi. 
 
Den nye dekan får ansvaret for det videre arbejde med hensyn til implementering af 
ST’s strategi. 
 
Nedsættelse af bedømmelsesudvalg: 
I forhold til bilaget, ”Fælles retningslinjer for bedømmelsesudvalg”, forklarede BBN, 
at det er en præcisering af noget, som tidligere er drøftet på Institutledermøderne. 
Universitetsledelsen har lavet en generisk udgave for hele AU. Nogle steder er det 
præciseret yderligere på ST.  Der er fx ikke krav om op til 2 bedømmere i forbindelse 
med ansættelser af post doc’s, men krav om 2 bedømmere. Ligeledes er der, fx ved 
professoransættelser, ikke krav om op til 5 bedømmere i udvalget, men krav om 3 el-
ler 5 bedømmere. BBN gjorde opmærksom på, at ST skal være ambitiøs i forbindelse 
med nedsættelse af bedømmelsesudvalg, da det at have gode eksterne bedømmere 
også er en måde at skabe netværk på.  
 
Det blev besluttet at fastholde denne praksis, hvorefter institutlederne, inden de 
fremsender forslag til nedsættelse af medlemmer af bedømmelsesudvalg til dekanen, 
har taget forudgående kontakt til de eksterne medlemmer og sikret sig, at de er villige 
til at påtage sig opgaven. 
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Ad. 10. Eventuelt 
Sommerfest 2013: 
BBN efterspurgte tilbagemeldinger på ST’s sommerfesten til brug for dekansekretari-
atets evaluering af festen. Der var følgende overordnede bemærkninger: 
 Foretrækker at maden serveres (det fungerer ikke med buffet til så mange). 
 God musik – bandet Airline gjorde det godt og fik mange på dansegulvet. 
 Der var problemer med lyden bagerst i lokalet. 
 Gode faglige foredrag. 

 
Fredagsbarer: 
NDH nævnte, at han gerne vil i dialog med institutterne i forhold til at få klarlagt, 
hvilke aftaler institutterne har omkring afvikling af fredagsbarer. 
 
Undervisning i Statistik: 
TVM orienterede om, at møderne med flere af aftagerpanelerne har vist, at aftagerne 
mener, at vores kandidater er for dårlige til statistik. Der vil derfor blive nedsat en 
fælles gruppe, som får til opgave at se nærmere på undervisningen i statistik. 
 
Akutjob: 
BBN orienterede om, at ST dd. har ansat 11 personer i akutjob. Det betyder, at målet 
er nået, og BBN roste institutterne og dekansekretariatet for deres fælles indsats. Den 
samlede kvote på ansættelse af 56 personer i akutjob på hele AU er ligeledes nået. 
 
Sidste institutledermøde med BBN som dekan: 
BBN afsluttede mødet med at takke for et rigtig godt samarbejde. BBN pointerede, at 
det er hans opfattelse, at institut og centerlederkredsen, på trods af at det er en stor 
kreds, har fundet en arbejdsform, der fungerer med nedsættelse af arbejdsgrupper, 
afvikling af dialogmøder mv. Det betyder, at alle har været involveret i forskellige 
processer med det resultat, at der i dag er en samlet fakultetsledelse på ST. 
 
 
 
 
 
 
 


