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Ad. 1. Opfølgning 
a. Institutledermøde den 16. maj 2012 
BBN havde følgende bemærkninger: 
 Institutlederne vil få tilsendt lister over medarbejdere mellem 65 – 69 år og over 70 år 

fordelt per institut til brug for afvikling af seniorsamtaler. 
 Det er besluttet, at der alene streames fra Århus ved sommerfesten den 8. juni 2012. 

BBN havde helst set, at der blev streamet fra flere lokaliteter, men tekniske grunde har 
været afgørende for beslutningen. 

 A-side repræsentant skal udpeges til HAMU. Sker ved behandlingen af pkt. 11. c. 
 På FSU-mødet den 15. maj var der flere punkter, som BBN lovede at drøfte med 

institutlederne. Det vil ske på institutledermødet den 4. juli 2012. 
 

b. Møde i Akademisk Råd den 22. maj 2012 
BBN orienterede om, at proceduren fremadrettet bliver således, at institutlederne får tilsendt 
mødereferat. Alene hvis der er evt. bemærkninger tages det op på det efterfølgende 
institutledermøde. 
 
Ad. 2. Godkendelse af dagsorden og referat 
Referatet fra institutledermødet d. 16. maj 2012 blev godkendt. Der var ikke kommentarer til 
dagsordenen. 
 
Ad. 3. Personale  
Orientering fra arbejdsgruppen vedr. sammenlignelige levevilkår ved EØJ 
EØJ orienterede kort om arbejdsgruppens arbejde siden sidste møde. Arbejdsgruppen forventer 
at afholde det 4. og sidste møde inden sommerferien. Herefter udfærdiges en rapport, som 
bliver sendt til høring i relevante organer på ST i løbet af efteråret. 
 
Arbejdsgruppen har identificeret følgende problemstillinger: 
 Forskningstid 
 Sikkerhed i ansættelsen 
 Stillingskategorier 
 Konkurrencevilkår ved ekstern finansiering 
 

For hver problemstilling vil arbejdsgruppen først beskrive forskellige løsningsforslag og herefter 
fokusere på målsætningerne. 
 
Ad. 4. Mail og kalenderprojektet - orientering ved Jens Hørlück, AU-IT  
Jens Hørlück, AU-IT gennemgik processen omkring: 

 Migrering af mail 
 Oracle calendar 

Slides er efterfølgende udsendt. 
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Med henblik på at sikre, at processen kommer til at køre hurtigere, blev det besluttet, at 
AU-IT per mail giver hvert institut besked om: 

 Hvornår instituttet får besøg af medarbejdere fra AU-IT mhp. klargøring af maskiner. 
 Præciserer hvad det er for oplysninger, instituttet forinden skal levere til AU-IT. 

 
Institutlederen sørger herefter for: 

 AU-IT får tilsendt de oplysninger, de har bedt om. 
 Sikre, at medarbejderne er orienterede om overgang. 

 
BBN understregede vigtigheden af, at der både er tæt dialog, og at institutlederne tager aktivt 
del i processen. Det er ligeledes afgørende, at der i forbindelse med overgang til hhv. nyt mail- 
og kalendersystem, er de nødvendige ressourcepersoner fra AU-IT til stede på institutterne, 
således at den enkelte medarbejder hurtigt og effektivt kan få hjælp til implementeringen.   
 
Ad. 5. Infrastrukturrapporten (Bilag) 
Indstilling, vedlagt Infrastrukturrapporten og udkast til høringssvar fra ST er udsendt som bilag. 
HEBI har været medlem af udvalget og gennemgik kort rapportens hovedkonklusioner. Der var 
enighed om at følge indstillingen og udkast til høringssvar fra ST med en enkelt præcisering.  
 
Ad. 6. Scientific Computing (Bilag) 
Med udgangspunkt i indstillingen og bilagene blev følgende drøftet: 

 Er der behov for at videreføre CSC-AA.  
 Har institutterne behov for et lokalt regnecenter i Århus? 
 

 Den videre proces 
 Hvis CSC-AA HPC funktionen skal videreføres, skal der skaffes midler til drift og 

nyanskaffelser.  
 
Der var enighed om, at det er en fordel at have et lokalt regnecenter i Århus samt, at hvis 
centeret fortsat skal eksistere, skal det have et fagligt niveau, hvor det kan konkurrere 
internationalt. Driften koster penge, hvorfor der er behov for, at der skaffes eksterne midler.  
 
Det blev konkluderet, at der er positiv stemning i forhold til at videreføre CSC-AA. I relation til 
den videre proces er der dog behov for en afklaring af, hvordan der kan skaffes eksterne midler.  
 
Ad. 7. Fælles template til brug for bedømmelser (Bilag udsendt) 
Udkast til fælles template til brug for bedømmelser blev vedtaget uden bemærkninger. 
 
Ad. 8. Nyt fra prodekanerne 
JESM orienterede om: 

 I forbindelse med det seneste ph.d. optag har der været 322 ansøgere, hvoraf 221 
ansøgere var kvalificerede. Der vil blive optaget 71 nye ph.d. studerende (hvoraf de 60 er 
eksternt finansieret). Det betyder, at der er en forventning om et samlet optag på ca. 200 
ph.d. studerende i 2012. JESM understregede, at der vil komme en kvalificeret 
udmelding om, at en ph.d. ansøgning fremadrettet skal være fuldt ud finansieret. BBN  
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pointerede, at ST stiler mod at fastholde det høje antal optag af ph.d. studerende årligt, 
men at det er nødvendigt at tage højde for økonomien. 
  

 Der er sket ændringer, som betyder, at det er vanskeligere end tidligere at komme 
igennem Udlændingeservice. AU Forskning og Talent er i kontakt med Udlændingeser-
vice om problemet. 

 
 Der er nedsat et centralt AU-udvalg omkring karriereveje, som JESM er medlem af. 

Arbejdet er organiseret med følgende underliggende arbejdsgrupper: 
 Projektgruppen for VIP-karriereveje. 
 Projektgruppen for leder-karriereveje for medarbejdere med videnskabelig 

baggrund. 
 Projektgruppen for TAP-karriereveje. 
 Projektgruppen for attraktive VIP slutstillinger på AU. 

 
HEBI orienterede om: 

 Horizon 2020 - EU’s kommende rammeprogram for forskning og innovation. EU 
optrapper samarbejdet med Indien. HEBI understregede, at AU pt. allerede har mange 
aktiviteter i Indien. Det blev aftalt, at institutlederne skal kontakte HEBI, såfremt de 
bliver opmærksomme på eventuelle nye initiativer. 

 
Ad. 9. Indstilling til priser (Bilag) 
I det udsendte bilag er beskrevet:  

 Lundbeckfondens Yngre Forskerpris og Talentpriser.  
 EliteForsk-priser 2012 og EliteForsk-rejsestipendier 2012. 

 
I forhold til Lundbeckfonden blev det besluttet, at institutlederne orienterer dekanen om evt. 
ansøgninger. 
 
I relation til EliteForsk-priser 2012 blev det besluttet, at institutlederne fremsender forslag på 
stærke kandidater med angivelse af navn, CV og evt. publikationsliste til dekanatet senest den 
20. juni 2012. Herefter vil dekanatet prioriterer ansøgningerne og bede om en fuld ansøgning 
for de ansøgere, som dekanatet beslutter at indstille fra ST til Universitetsledelsen. Processen er 
herefter, at Universitetsledelsen indsender ansøgningerne samlet til Forsknings- og 
Innovationsstyrelsen. 
 
I relation til EliteForsk-rejsestipendier 2012 vil JESM indhente forslag fra ph.d. 
programformændene. 
 
Ad. 10. Forslag til mødedatoer for institutledermøderne i 2013 (Bilag) 
Forslag til mødedatoer for institutledermøderne 2013 blev drøftet. Listen bliver tilrettet ud fra 
følgende overordnede principper: 

 Der skal være 2 institutledermøde per måned. 
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 Hvert andet møde foregår på skift på institutterne i tilknytning til institutledernes 
interne møde. Disse institutledermøder har en varighed på 2 timer. Det er vigtigt, at alle 
så vidt muligt møder personligt op. 

 
 De ordinære institutledermøder holdes i Århus i et mødelokale, hvor der er mulighed for 

at benytte videolink. Møderne skemalægges til 3 timers varighed, men ambitionen er at 
gennemføre møderne hurtigere. 

 
Ad. 11. Meddelelser 
a. Orientering om AU-Library ved Kurt Nielsen 
KNI meddelte, at det nye Aarhus University Library samler universitetets 22 biblioteker i en ny 
enhed i et tæt samarbejde med Statsbiblioteket. Den nye organisering skal være med til at 
udvikle de vigtige services, som bibliotekerne yder til universitetets forskere og studerende. 
Med aftalen samles biblioteksmedarbejdernes ressourcer. Alle ST’s biblioteksmedarbejdere skal 
derfor overflyttes til AU-Library. Dato for overflytning af medarbejdere fra ST til AU-Library 
meldes ud til institutlederne, så snart den er kendt. Per Lindblad Johansen bliver ny leder af 
AU-Library.  

 
b. Orientering om kemidatabasen ved Ib Johannsen 
IBJ orienterede om, at AU er forpligtet til at: 
 Registrere farlige kemikalier. 
 Udarbejde arbejdspladsbrugsanvisninger. 
 

I dag anvendes der to registreringssystemer på AU: Kiros, som er udviklet på AU og Toxido, som 
bruges på det sundhedsvidenskabelige område. Der foreligger pt. et forslag om at sammenlægge 
data fra de to systemer og arbejde videre med en udvidelse af Toxido. IBJ gjorde opmærksom 
på, at der findes endnu et system, nemlig Kemi-brug, som forekommer mere fremtidssikret.  
 
Der var enighed om, at det skal undersøges nærmere, om Kiros i stedet kan indarbejdes i 
Kemibrug. EØJ pointerede dog, at det er vigtigt med en nærmere beskrivelse af, hvad der hhv. 
vindes, og hvad der tabes, hvis sidstnævnte model besluttes.  
 
c. Medlemmer af FAMU (fakultetsarbejdsmiljøudvalget) 
BBN orienterede om henholdsvis A og B-side medlemmer af FAMU  
 A-side medlemmer (4 repræsentanter): 

 Institutleder Ib Johansen, CHEM 
 Institutleder Niels Knoer, ENVS 
 Viceinstitutleder Morten Dam, ENG 
 Laboratorieleder Charlotte Rasmussen, GEO 

 
 B-side medlemmer (7 repræsentanter): 

 Lene Bongaarts, MAT (Aarhus) 
 Ulla Birk Henriksen, MBG (Aarhus) 
 Marlene Venø Skjærbæk, BIOS (Silkeborg) 
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 Dorete Weysmann Jensen, BIOS (Roskilde 
 Mona Lillelund Hansen, FOOD (Årslev) 
 Ove Edlefsen, AGRO (Jundevad forsøgsstation) 
 Palle Jørgensen, AGRO (Foulum) 

 
Ib Johansen (IBJ) blev udpeget som A-side rep. til HAMU. Det blev besluttet, at IBJ bringer 
spørgsmålet om anvendelse af Kemibrug til kemikalieregistrering på AU op i HAMU. 
 
Ad. 12 Eventuelt 
MFL bemærkede, at institutlederne skal være opmærksomme på, at der bliver afholdt et 
høringsmøde om APV i hhv. Aarhus, Foulum og i Roskilde, hvor institutlederne som formand 
for instituttets arbejdsmiljøudvalg bør deltage. 
 
Tidsplan for byggeri blev efterspurgt. BBN orienterede om, at der har været afholdt 
visionsseminar. BBN vil melde ud til institutterne, når planen er mere konkrete. Forventningen 
er dog, at der er byggerier ved ST, som vil blive igangsat hurtigt. 
 
Næste institutledermøde afholdes onsdag den 4. juli 2012. 
 
 
  


