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

(KJ), prodekan Jes Madsen (JESM), prodekan Tom V. Madsen (TVM), prodekan Kurt Nielsen (KNI), Hanne Bach 

Clausen (HBC), Niels Halberg (NH), Troels Skrydstrup (TS), Conni Simonsen (CSI), Marianne F. Løyche (MFL), Ni-

els Damgaard Hansen (NDH).  

Afbud: Klaus Lønne Ingvartsen  

 

REFERAT 

                                  DAGSORDEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ad 1. Opfølgning 
a. Opfølgning på rullende to-do liste (bilag) 
Dekanen orienterede om status på DEIC. Bestyrelsen holder møde den 5. 
september 2013 og drøfter de indsendte interessetilkendegivelse vedr. etab-
lering af en national HPC facilitet. Det er nødvendigt at få afklaret behovet i 
forhold til HPC ved ST. IBJ vil kontakte Poul Jørgensen vedr. dette. 

1. Opfølgning 
a. Opfølgning på rullende to-do liste (bilag) 
b. Advisory Board  

2. Godkendelse af dagsorden og referat 
3. Tenure Track (bilag) 
4. Økonomi (bilag uddeles på mødet) 

a. Forecast 2 
b. Inddækning af faste udgifter 

5. Nyt fra prodekaner 
a. Tilsynsrapporten v. KNI 

6. Forskningsinfrastruktur (bilag) 
7. Nedsættelse af arbejdsgrupper (bilag) 
8. Meddelelser 

a. Mødedatoer for 2014  
b. Sommerfest 2014 
c. Implementeringsskema (bilag) 
d. KOT – Antal ja tak – 2. runde 

9. Eventuelt 
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b. Advisory Board  
Det første møde i Advisory Board på ST blev afholdt den 15. og 16. august 
2013. Der var en god stemning og livlig debat på mødet, hvor følgende to ho-
vedoverskrifter blev drøftet: 
 
 Elite- og masseuddannelse 
 Strategiske partnerskaber 

 
Medlemmerne bidrog både med egne erfaringer og med tiltag inden for de 
nævnte emner og gode forslag til, hvordan ST kan arbejde videre med fx ta-
lentspor og etablering af strategiske partnerskaber.  
 
Ad 2. Godkendelse af dagsorden og referat 

 Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et punkt 9a. USM til fremme af 
flere kvinder i forskningen. 
 
Referatet blev godkendt med følgende ændring vedr. pkt. 2a.: 
Sætningen: ” IBJ oplyste, at HAMU har besluttet, at AU skal bruge Kemi-
brug” blev slettet og erstattet med sætningen: ”IBJ oplyste, at HAMU har 
bedt Kemikaliebrugsanvisningsudvalget om at gå i forhandlinger med Kemi-
brug, med henblik på at få nyt fælles system indført på AU.” 
  
Ad 3. Tenure Track (bilag) 
JESM orienterede om arbejdsgruppens oplæg til Tenure Track model for ST. 
Den foreslåede model er i overensstemmelse med den nye stillingsstruktur, 
som træder i kraft pr. 1. september 2013. Der var generelt tilslutning til den 
foreslåede model, men der var enighed om, at der var behov for følgende 
ændringer/tilføjelser: 
 
 Der bør indføjes en indledende forventningsafstemning med kandi-

daten ved start af tenure forløbet. 
 Formuleringen ”konkurrencedygtig startpakke” kan skabe uheldige 

forventninger i forhold til de økonomiske muligheder for startpak-
ker, og ordet ”konkurrencedygtig” skal derfor slettes. 

 
NCN understregede, at Tenure Track modellen er beregnet til at tiltrække og 
fastholde de store talenter, samt at Tenure Track stillinger besættes ved op-
slag. 
 
JESM gjorde opmærksom på, at der i procesplanen var lagt op til en høring i 
FSU og en efterfølgende høring i samarbejdsudvalgene på institutterne. Der 
var tilslutning til at gennemføre høringen som foreslået i procesplanen. 
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Da den nye stillingsstruktur indeholder flere ændringer end muligheden for 
at etablere en Tenure Track model, blev det besluttet, at implementering af 
den nye stillingstruktur skal drøftes på næste Institutledermøde.  Der vil ef-
ter drøftelserne i institutlederkredsen blive udarbejdet et oplæg på dansk og 
engelsk, som institutlederne kan bruge til at præsentere den nye stillings-
struktur for medarbejderne. 

 
Ad 4. Økonomi (bilag blev omdelt) 
a. Forecast 2 
En økonomioversigt, som viste budget 2013, FC1 og FC2, samt en opgørelse 
af forskellene mellem FC1 og FC2 blev omdelt. I forhold til FC1 er der sket en 
budgettilpasning, idet der er sket ændringer bl.a. i forhold til basismidler og 
STÅ indtægter. Der er stadig en vis usikkerhed på den forventede STÅ ind-
tjening. Selvom der er sket tilpasninger, er resultatmålene for institutterne 
fra FC1 fastholdt i FC2. 
 
Det er vigtigt, at institutterne når resultatmålene – og om muligt forbedrer 
resultatet i positiv retning. NCN opfordrede derfor institutlederne til at hol-
de øje med de store udgiftsposter og sikre overholdelse af budgetterne.  
 
b. Inddækning af faste udgifter 
Oversigt over krav om inddækning af faste udgifter blev omdelt. De anførte 
krav om inddækning på institutterne fastholdes. Hidtil har institutlederne 
ikke haft mulighed for at kunne følge opfyldelse af inddækningskrav, men 
der er udviklet et redskab på CS, som økonomimedarbejderne vil se på i næ-
ste uge. Det er forventningen, at redskabet vil kunne være klar til brug meget 
snart.  
 
Et oplæg til principper for, hvordan ph.d.-årsværk kan komme til at tælle 
med som inddækning, blev omdelt. JESM orienterede om principper og pro-
ces. Bemærk at ordningen kun gælder for 8000 C-institutter/centre (BIOS, 
CS, ENG, PHYS, GEO, CHEM, MATH, MBG, iNANO, BIRC og CSE). Der 
skal ske en indmelding i forbindelse med optag. Kandidater, som ville have 
kunnet kvalificere sig til en finansiering fra GSST, kan komme i betragtning. 
Det er dog ikke alle, som er fuldt finansierede, som vil få mulighed for at tæl-
le som inddækning. Der vil blive givet en tilbagemelding på, om der vil blive 
givet inddækning, og der vil være mulighed for at tage stilling til, om man 
ønsker pågældende optaget, også selvom der ikke kan gives inddækning.  
 
I forbindelse med den igangværende optagelsesrunde vil der blive åbnet mu-
lighed for, at der efterfølgende kan søges om inddækning i forbindelse med 
dem, der optages. 
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Eventuelle kommentarer til de foreslåede principper og processen kan ind-
sendes til JESM/NCN senest mandag. Herefter vil principperne være gæl-
dende og vil blive udsendt pr. mail til institutlederne. 
 
Ad 5. Nyt fra prodekaner 
a. Tilsynsrapporten v. KNI 
Et høringsudkast på den kvantitative del af tilsynet med den forskningsbase-
rede myndighedsbetjening er udsendt til relevante institutter på AU. Even-
tuelle kommentarer sendes pr. mail til KNI. 

  
Ad 6. Forskningsinfrastruktur (bilag) 
JESM orienterede. Det blev besluttet, at ST vil anbefale, at AU prioriterer 
DANLASE i den nationale roadmap for 2014.  
 

       Ad 7. Nedsættelse af arbejdsgrupper (bilag) 
Som varslet på sidste Institutledermøde forelå et konkret forslag om nedsæt-
telse af fire hurtigt arbejdende arbejdsgrupper. Institutlederkredsen tilslut-
tede sig forslag og arbejdsgrupperne blev nedsat med følgende sammensæt-
ning: 
 
 Identifikation af interdisciplinære forskningsemner  

MN (formand), NK, IBJ, SBN, TS 
 Effektiv fundraising  

NCN (formand), ESK, LHA, EOJ 
 Efter og videreuddannelse  

TVM & KNI (formænd), CSI, KJ, PH  
 On-line uddannelse  

TVM (formand), MIW, TST, NON 
 

Arbejdsgrupperne får til opgave at udrede og analysere problemstillingen 
samt at komme med oplæg til drøftelse i institutlederkredsen og/eller 
komme med forslag til konkrete aktioner. Der sigtes mod fremlæggelser på 
institutledermøderne i oktober, hvor der afsættes i alt ca. 20 min. inkl. 
drøftelse pr. arbejdsgruppe. Arbejdsgrupperne sekretariatsbetjenes af 
dekansekretariatet. 
 
NCN ønsker, at der bliver sat mål for institutternes udvikling og ønsker. Der-
for etableres en række ”Key Performance Indicators” (KPI’er). Disse skal ud-
vælges, så de reflekterer instituttets ambitioner ift. fremgang inden for prio-
riterede nøgleområder og være målbare, således at de kan afrapporteres. Det 
skal være institutlederne, som indmelder forslag til KPI’er. Der skal foreslås 
ca. 10 KPI’er, som derefter fastlægges i dialog. KPI’er vil blive drøftet på et 
senere Institutledermøde.  
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Ad 8. Meddelelser 
a. Mødedatoer for 2014  
Institutledermødet den 8. oktober, som oprindeligt var planlagt afholdt i 
Aarhus kl. 14.00 – 16.30, bliver flyttet til afholdelse i Foulum og rykkes sam-
tidig frem til om formiddagen. Datoer for både ordinære og private Institut-
ledermøder i 2014 vil snarest blive sat i kalenderne.  
b. Sommerfest 2014 
På sidste Institutledermøde blev sommerfest 2014 drøftet, og der var stem-
ning for at fastholde institutsommerfesterne. Af hensyn til fællesskabet på 
ST ønskede dekanen dog, at der afholdes en fælles fakultetsfest hvert år. Fa-
kultetets sommerfest 2014 bliver afholdt d. 20. juni 2014. Institutterne er 
velkomne til derudover at afholde egne fester. 

 
c. Implementeringsskema (Bilag) 
Der var ingen bemærkninger til implementeringsskemaerne. 
 
d. KOT – Antal ja tak – 2. runde 
TVM fremhævede, at ST nu er det næststørste optagelsesområde på AU. 
TVM opfordrede alle til at indmelde eventuelle problemer i forbindelse med 
studiestarten. IBJ nævnte, at der havde været problemer med selvbetjenin-
gen. 
 

Ad 9. Eventuelt  

Universitetsledelsen har bevilget midler til fremme af flere kvinder i forsk-
ningen. Af midlerne fik ST bevilget tilskud til etablering af 4 professorater, 
hvoraf kun 1 er besat. Der kan gives bevilling til dækning af forskellen mel-
lem en lektorløn og en professorløn i 2,5 år - således er der afsat 100.000 kr. 
pr. år - i alt 250.000 kr. pr. professorat. Det blev aftalt, at institutlederne 
skulle melde ind, hvis de havde aktuelle professorater eller forventede op-
slag i 2014, som kunne falde ind under denne ordning. (HR-ST har efterføl-
gende oplyst, at det kun er opslåede MSO professorater, som besættes med 
kvinder, der kan falde ind under denne ordning). 
 
 

 


