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(med efterfølgende middag) 
Aarhus, Ndr. Ringgade 1, bygning 1431 lokale 021/023 
Institutledermøde nr. 8 
 
Deltagere: Niels Chr. Nielsen NCN), Klaus Lønne Ingvartsen (KLI), Niels Kroer (NKR), Hans Brix 
(HX), Peter Henriksen (PH), Thomas Skjødeberg Toftegaard (TST), Erik Steen Kristensen (ESK), Mi-
chelle Williams (MIW), Niels O. Nygaard (NON), Erik Ø. Jensen (EOJ), Lars H. Andersen (LHA), Søren 
Bom Nielsen (SBN), Ib Johannsen (IBJ), Kurt Jensen (KJ), Jes Madsen (JESM), Tom V. Madsen (TVM), 
Kurt Nielsen (KNI), Hanne B. Clausen (HBC), Niels Halberg (NH), Troels Skrydstrup (TS), Elin Møller 
(EM), Conni Simonsen (CSI), Marianne F. Løyche (MFL), Niels Damgaard Hansen (NDH), Lars Melin 
(LME), Dorthe M. Andersen (DMA) og Charlotte Sand (CS) 
Afbud: Jens Holbech 

 
DAGSORDEN 
 
1. Intro ved ny dekan 

a. NCN indleder 
b. Drøftelser og refleksioner 

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

3. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 
4.  Økonomi   

a.  Tidsplan (bilag) 
 
PAUSE 
 
5. Præsentation af: 

a.  DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi  
b.  DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Landbrug 
c.  Fælles drøftelse: Inddragelse af hele ST - hvad betyder det, og 

hvordan gør vi det? 
6. Nyt fra prodekaner 

a. Optagelsestal sommer 2013 v./ TVM (bilag) 
7. Meddelelser 

a. Advisory Board (bilag) 
b. Eliteforsk priser (bilag) 
c. Prioritering af forskningsinfrastruktur (bilag) 
d. 8. ansøgningsrunde fra DG (bilag) 
e. Kommunikationsplan for kriterier ved varige ansættelser (bi-

lag) 
f. Ny stillingsstruktur (bilag) 
g. Høring vedr. internationaliseringshandleplan og omvendt 
 taksameter (bilag) 
h. VILLUM Fondens Jubilæumsprojekt 2016 (bilag) 

8.  Eventuelt 
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Ad. 1.  Intro ved ny dekan 
NCN indledte mødet med at byde velkommen til Troels Skrydstrup, som er konstitue-
ret centerleder på iNANO og Elin Møller, som er tiltrådt ny som kommunikationschef 
på ST. Elin og Troels deltager fremadrettet i Institutledermøderne.  
 
NCN fremhævede herefter tre fokusområder, som ST skal signalere udadtil: 

1.  Fokus på fagligheden 
2.  Et hovedområde i verdensklasse 
3.  En optimeret administration 

 
NCN understregede, at italesættelse af fagligheden er meget væsentlig. Med udgangs-
punkt i fagligheden skal vi se på, hvad det er for udfordringer, vi står overfor og i for-
længelse heraf, hvad det er for en proces, vi står overfor, og hvorfor den proces er så 
vigtig. NCN har en ambition om at inddrage institutlederne i arbejdet med at bringe 
fagligheden i fokus. Det skal bl.a. ske ved, at der på det næste Institutledermøde ned-
sættes en række arbejdsgrupper om emner som omhandler fagligheden. Tanken er, at 
arbejdsgruppen arbejder i dybden med et emne af generel karakter som fx: hvad er 
det optimale råderum for myndighedsbetjening? Arbejdsgruppen fremlægger på et 
senere Institutledermøde, hvorefter Institutlederne kan beslutte, om det er et emne, 
der er basis for at arbejde videre med eller ej. Det betyder, at der på Institutledermø-
de bliver mere faglig debat og diskussion end hidtil. 
 
NCN orienterede endvidere om, at der den 20. september 2013 vil blive afholdt et le-
derseminar for alle institut- og centerledere ved ST.  
 
Der var følgende overordnede reaktioner fra institutlederne og forslag til emner: 
 Stor opbakning til faglige diskussioner. 
 Den internationale faglighed skal også prioriteres. 
 Undervisning og uddannelse er et oplagt emne at drøfte. 
 Det er en fælles udfordring for Institutlederne at sørge for, at den enkelte 

medarbejder får mulighed for at skabe plads/rum til øget faglighed. 
 Der skal fortsat gøres en indsat på det administrative område – her er fortsat 

problemer, der skal løses, og tingene skal virke. 
 Bred faglighed på tværs af institutterne giver synergi, der skal udnyttes. 
 Hvordan sikrer vi mere innovation/samarbejde med virksomheder? 
 Hvad er den optimale institutstruktur? 
 Coaching og motivering af den enkelte medarbejder. Hvordan ”høster” vi den 

energi, der er i den enkelte medarbejder? 
 
Ad. 2. Opfølgning 
a. Opfølgning på rullende to-do liste 
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Der var følgende bemærkninger: 
 IBJ oplyste, at HAMU har bedt Kemikaliebrugsanvisningsudvalget om at gå i 

forhandlinger med Kemibrug med henblik på at få nyt fælles system indført 
på AU. 

 EØJ tilbød at orientere om de erfaringer, som Molekylærbiologi og Genetik 
har omkring bibliometri og benchmarking.  

 JESM oplyste, at medfinansiering af ph.d. er under forberedelse. 
 Muligheder for etablering af barselsfond skal behandles på et senere Institut-

ledermøde. 
 
Ad. 3. Godkendelse af dagsorden og referat  
Dagsorden og referat blev godkendt uden bemærkninger. 
 
Ad. 4. Økonomi 
Opdateret tidsplan for ST’s Økonomi var udsendt som bilag inden mødet. NCN un-
derstregede, at tidsplanen ikke er mere endelig end, at forskellige omstændigheder 
kan nødvendigfør en justering. Institutlederne bad om, at plan for møderunde med 
institutterne vedrørende forecast 3 og budget 2014 bliver fastlagt så hurtigt som mu-
ligt.   
 
Ad. 5. Præsentation 
HBC og NH præsenterede henholdsvis DCE og DCA. Slides er lagt på fællesdrevet.  
 
HBC orienterede om, at centerenheden DCE består af 12 ansatte. Der er 7 af ST’s 12 
institutter, som indgår i et fast samarbejde med DCE omkring myndighedsbetjening. 
HBC pointerede, at rammeaftalen med Miljøministeriet løbende reduceres med 2 % 
årligt. DCE har dog en relativ stor portefølje af ekstraopgaver, som ligger ud over 
rammeaftalen.  Der bliver skrevet mere end 300 videnskabelige artikler årligt. HBC 
opfordrede alle til at tilmelde sig DCE nyhedsbrev på http://dce.au.dk/nyheder  
 
NH orienterede om, at det i forhold til DCA er Fødevareministeriet som er ”kunden”. 
DCA samarbejder fast med 5 af de 12 institutter ved ST og med DCE og dermed også 
de institutter som fast samarbejder med DCE. DCA yder myndighedsbetjening inden-
for 13 temaområder. Fødevareministeriets kontraktmidler er nedadgående med ca.  
2 % om året. NH understregede endvidere, at det er en udfordring at få Fødevaremi-
nisteriet til at planlægge opgaver i god tid. 
 
Efter de to præsentationer blev det drøftet, hvordan samarbejdet mellem centrene og 
institutterne kan udbygges. Der var følgende overordnede betragtninger: 
 Vækstplan er vigtig på de områder, hvor der arbejdes med myndighedsbetje-

ning. 
 Kan rammen gøres større ved, at ST melder nye forskningsområder på ba-

nen?  
 Der skal nytænkes og findes nye markeder. 
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 Erhvervslivets rolle. ST skal vise, at den myndighedsbetjening, der udføres, 
også gavner erhvervslivet. 

 AU har et problem på energiområdet, hvor vi bliver overhalet af de andre uni-
versiteter. Hvis AU skal markere sig på energi området, skal det ske på bag-
grund af en indsats, der går på tværs af hovedområderne. Energiområdet er et 
af de områder, hvor der skal nedsættes en arbejdsgruppe. 

 Ministerierne udhuler rammen og flytter opgaver væk fra AU. 
 Efter at DMU og DJF er blevet lagt under AU, er afstanden til ministerierne 

blevet længere. Derfor er det vigtigt at arbejde mod at få placeret relevante 
folk i udvalg, komiteer mv.  

 
Det blev besluttet, at der på næste Institutledermøde skal nedsættes en arbejdsgrup-
pe, som skal undersøge, hvordan der skabes et øget samarbejde om myndighedsbe-
tjening på ST.     
 
Ad. 6. Nyt fra prodekaner 
TVM orienterede om optagelsestallene for sommeren 2013. Overordnet set er tallene 
rigtig gode. Der er samlet 1715 personer, som har fået tilbudt en studieplads ved ST. 
Heraf er der 62, der har takket nej tak til studiepladsen, og ST afventer fortsat svar 
fra 45 ansøgere. TVM fremhævede endvidere, at 86 % af de, der har fået tilbudt en 
studieplads, har søgt det som deres 1. prioritet.  
 
Tallene for anden runde optaget oplyses først den 23. august. Anden runde optag er 
optag på de uddannelser, hvor der fortsat er ledige pladser efter den 30. juli.  
 
Ad. 7. Meddelelser 
Der var følgende kommentarer til de enkelte meddelelsespunkter: 
 
a. Advisory Board: 
Det første møde med Advisory Board ved ST afholdes den 15. og 16. august 2013. 
Programmet er vedlagt som bilag til orientering. Medlemmerne af Advisory Board er 
udpeget for en 4-årig periode. 
 
b. Eliteforsk priser: 
NCN understregede, at indmeldingerne fra institutlederne har været for uambitiøse, 
og han opfordrede derfor til, at institutlederne fremadrettet er mere offensive i for-
hold til at få meldt kandidater med tilstrækkeligt højt niveau ind.  
 
c. Prioritering af forskningsinfrastruktur: 
JESM orienterede om, at der skal være en grundigere drøftelse angående prioritering 
på Institutledermødet den 29. august, men at institutlederne orienteres allerede nu af 
hensyn til muligheden for inddragelse af Forskningsudvalg eller andre på det enkelte 
institut. 
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d. Informationsmøde – 8. ansøgningsrunde fra DG:  
NCN opfordrede til, at institutlederne distribuerer indbydelsen til informationsmøde 
bredt og samtidig er meget opsøgende og identificerer og motiverer potentielle ansø-
gere, så der kommer en god mængde ansøgninger.  
 
Det blev aftalt, at dekanatet orienteres om interessetilkendegivelser og får tilsendt CV 
inden potentielle ansøgere indsender til DG i november. Dekanatet foretager ikke en 
prioritering af ansøgerne.  
 
e. Kommunikationsplan for kriterier ved varige ansættelser:  
KJ orienterede om, at institutlederne får tilsendt en præsentation (på engelsk) som 
kan bruges på informationsmøderne. 
 
f. Ny stillingsstruktur: 
DMA deltog under behandlingen af punktet. NCN understregede, at den reviderede 
stillingsstruktur træder i kraft den 1. september 2013 og har virkning for stillinger, 
der opslås den 1. sep. 2013 og derefter. 
 
Ændringerne består i: 

 Synliggørelse af karriereperspektiver. 
 Tydeliggørelse af balancen mellem universitetets kerneopgaver. 
 Adskillelse af post doc- og adjunkt/forskerstillingerne. 
 Indførelse af et seksårigt ”tenure track” fra adjunkt til lektor. 

 
I forhold til ST betyder det: 

 Ikke fastholder folk uden karriereperspektiver. 
 Generel bekymring ift. lange forløb. 
 Selv om den nye stillingstruktur åbner mulighed for post doc forløb på op til 8 

år, fastholdes den nuværende politik på ST.  
 Udfordring ift. myndighedsbetjeningen. 

 
NCN indskærpede, at alle har et ansvar for ikke at fastholde ansatte i en post doc stil-
ling i alt for mange år. De, der udviser talent, skal videre i en adjunktstilling. Adjunkt- 
stillinger er for de medarbejdere, ST satser på.  
 
DMA bemærkede, at Moderniseringsstyrelsen pt. arbejder på et cirkulære omkring 
den nye stillingsstruktur og fortolkningen af den. Personalejuridisk enhed har nedsat 
en arbejdsgruppe, der arbejder på at beskrive ændringerne fra den ”gamle” til den 
nye stillingsstruktur, og hvilken betydning det har for AU og ST. Materialet (på både 
dansk og engelsk) vil blive drøftet på et kommende institutledermøde med henblik på 
at sikre enighed om den fremtidige politik på ST. 
 
JESM orienterede om, at Tenure Track behandles på det næste Institutledermøder 
den 29. august.  
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g. Høring vedr. internationaliseringshandleplan og omvendt taxameter:  
TVM orienterede om, at regeringens forslag om ”omvendt taxameter” forventes at 
blive vedtaget. Der foreslås en ny model, hvorefter universiteterne alene får STÅ for 
de udrejsende studerendes studieaktiviteter i udlandet og selv skal finansiere indrej-
sende.  
 
CS gjorde opmærksom på, at det er vigtigt, hvad der gælder i forhold til sommersko-
lerne. Hvis der også her skal indføres omvendt taxameter, betyder det, at den eneste 
måde, sommerskolerne fremadrettet kan finansieres på, er ved, at der sendes stude-
rende ud i samme omfang som studerende, der kommer til DK, hvilket ikke er reali-
stisk. Dette budskab skal viderebringes til ministeriet enten i universitetets hørings-
svar eller igennem DI.  
 
Universitetet peger i sit høringssvar på en anden model, som medfører, at universite-
terne vil få mindre STÅ jo mere ubalance der er mellem antal studerende, der rejser 
ud og studerende, der kommer til Danmark. 
 
h. VILLUM Fondens Jubilæumsprojekt 2016: 
Det blev besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe som skal definere processen. Målet 
er at identificere stærke, originale og tværfaglige projektforslag og samtidig pege på 
personer, som kan stå i spidsen for et sådant projekt. 
 
Følgende indgår i arbejdsgruppen: 
Ib Johansen, Hans Brix, Michelle Williams, Klaus Lønne Ingvartsen, Niels Kroer, og 
Erik Steen Kristensen. Formand for arbejdsgruppen er Jes Madsen.  
 
Dekansekretariatet vil hurtigt blive indkaldt til det første møde i arbejdsgruppen. 
 
Ad. 8. Eventuelt 
NCN orienterede om, at sommerfesten er blevet evalueret positivt af fællesadmini-
strationen. Universitetsledelsen har derfor besluttet, at fællesadministrationen skal 
inviteres med hvert år til hovedområdernes sommerfester. Datoen for næste års 
sommerfest er fastlagt til fredag den 20. juni 2014.  
 
Der var enighed om at fastholde beslutningen om, at der på ST alene holdes en samlet 
fakultetsfest for hele ST hvert andet år, og at der det andet år holdes en sommerfest 
på institutterne. Fællesadministrationen er velkommen til at deltage ved institutter-
nes sommerfest i 2014, som så vidt muligt afholdes fredag den 20. juni 2014.  
 
Næste Institutledermøde den 29. august 2013 bliver afholdt på Sandbjerg Gods, såle-
des at det holdes i forlængelse af AU Ledelsesseminaret. Det blev besluttet at afholde 
Institutledermødet i tidsrummet fra kl. 08.00 – 11.00. 


